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Construcció de les comportes del Canal de Serós (1921 j.

vinculats a molts altres
indrets supracomarcals rela
cionats amb l'aígua.
l'Ajuntament de Lleida tre 
balla des de fa anys en la
vertebració d'aquest projec
te ecomuseístic. Ara rehabi
litem i posem a punt n o
només els espais que es
convert iran en els m oduls
principals d'aquest museu
del territori, sinó també tat
allo qu e forma part del seu
patrímoni, com és la
maquinaria qu e al seu dia
va fer rutil ar el procés de
producció. Aquesta és la pri
m era fase d' un programa
molt més ambiciós que pre-

:·tén convertir el Museu de
l'Aigua de Lleida en un cen 
tre especialitzat de recerca
documental i d'inve st ígací ó
plurídíscíplínar, en el qual
col.laboraran altres institu
cions i en titats relacionades
amb el sector agrarí, les tec
nologies de reg o la produc
ció d'energia. En definitiva,
un projecte cultural en qu e
l'aigua sera la gran protago 
nista, com a fil condu ctor
que permetrá la interpreta
ció global d' un territori, el
nostre.
La revista qu e teniu a les
mans ofereix una idea molt
aproximada del qu e és el
Museu de l'Aigua de Lleida .
Per mitja deIs seus articles,
d'una banda coneixereu els
proj ectes actuals i futurs i.
de l'altra, les implicacions
territorials, econó rniques,
socials i culturals. Us en
recomano la lectura, amb la
seguretat que descobrireu
coses interessants que us
faran estimar aquest gran
projecte cultural de Lleida. .

tres terres. La ciutat actual i
el seu territari són producte
d'aquesta in teracció entre la
natura i la societa t. L'aigua
és vida, és riquesa i és cultu
ra. Amb el temps ha passat
a formar part del nostre
patrimoni cultural. 1 el
Museu de l'Aigua de Lleida
vol con tribuir a la identifica
ció d'aqu est patrimoni i
donar a coneixer les seves
significacions, tant socials
com ecológiques.
El Museu de l'Aigua no sera
un local tancat i únic, sinó
que esdevindrá un espai de
comunicació ciu tadana d'es
tructura modular que es
desenvolupará en diversos
escenaris de Lleida. com ara
al Xalet de la Cana denca, al
Molí de Sant Anastasi o al
Dip ósit del Pla de l'Aígua.

Museu de l'Aigua
de Lleida

Antoni Siurana i Zaragoza
ALCALDE DE LLEIDA

1
'aígua és imprescin
dible per als
humans, no només
per la seva condició
d' element vital per a
l'existencia, sinó

també com a factor verte
brador de l'economia i la
societat. Sense aigua no hi
ha vida, pero tampoc no hi
ha producció agrícola,
ramadera, industrial...
Lleida va néixer al costat de
l'aigua. a la vora del riu
Segre, i s'ha desenvolupat a
l'entorn d'aquest líquid ele
ment, grácies als nostres
avantpassats que van saber
aprofitar el millor recurs
natural i el van distribuir
ordenadament per les nos-
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Ubicació i col-laboradors

El Museu s'ubica en el marge
esquerre de Lleida, en l'eix del canal
de Serós, que pot oferir la seva fun
ciona lltat de passeig i d'aníma de I'al
gua, com a eleme nr básic de referen
cia. En una primera fase es podri en
utillt zar els dos edifid s historie s (de
propíetat municipal) el Xalet de la
Canadenca (cedit per FECsA en el
eonveni de 1986) i el Molí de Sant
Ana stasi (adquirit per la Paeria en el
1995). La definitiva ubicadó queda
supeditada al planej amem urbanístic
del marge esqu err e. en el uou Pla
General de Lleida 1995-2015.

En una primera fase, es pot habili 
tar el Xalet de la Canade nca, com a
seu central. d'acord amb les funcíons
i els contíngut s del Pla Museológic,
redactar per l:Ajumamem de Lleida ,
per Montse Iniesta, i desenvolupat
per Momse Sánchez. Aquesta prime
ra fase tindria una ampliado. amb la
rehabilítaci ó del Molí de la Bordeta,
dedícar a l'exp lícací ó d'un molí fari 
ner, com a módul del mu seu. En
aquesta primera fase s'hau rien de
desenvolupar els estudis i catálegs o
ínvemarís de patrirnon¡ i de línies
d'activitats de difus ió del museu, així
com les dimensions educatives, i de
caracter territorial i /o tem atic. En una
segona fase es construira la seu cen ·
tra l. d'acord amb I'evo lució del
mateix projecte mu seografic, de I'ex
perie ncia de funcionament, deis
recursos qu e s'h i destinen , i d'acord
amb el notl PGM.

La hipótesi més versembl ant és la
integració en I'estru ctura organitzati 
va inicial del llluseu , de gestió directa
municipal. d'altces ent itats, públiques
o privades com ara de FECSA mateix,
la Univer sita l de L1eida ¡ administra·

El Museu de rA igua es projeeta
corn un equipamem cultural per a la
ciutat de L1eida, qu e posí en eviden
d a el paper determinant de l'aigua en
la conforrnacíóespacial i histortca de
la cíutat. és alh ora una proposta d'ar
Iiculad ó urbanística, deis espais del
ma rge esqu erre del Segre. ento rn de
la utilitzad óde la trac;a del canal de
seres i del carnparneru de la Cana
den ca, com un passeig urbá, El
mu seu podria impulsar rarnbé entltats
que Iornentessin la recerca a les terres
de L1eida -<om ara en el sector agra
ri i en les tecnol ogies del reg- i que
operessin com a centres de documen
lad ó i d'informad6 per a la restitud ó
d'aqu csts cstudis, coordinats amb
altres cent res.

El marc de referencia de l Museu de
l'Aigua hauria d'obeir a un a estructu
ra dual. Per una banda, un a estructu
ra de trípode inverli l amb unes bases
sustentades als Pirineus i convergents
a la capital de la terra Perilla. Per una
altra, una estructura de cercles
concentrics al vohant de la ciuta t, que
compren les lerre s de la plana regade s
per les canalitzadons de rivades del
segre.

Aquesta estruoura és susceptible

~~~~~i~~ld~a e d'arwa:IL.-ra.l.Ul de:u:outarrtrt~ dN come C'1f en I9ifS
L4iiverses cw..ae vohPamel1l ~

La seviU"iltalització IouIru it de la
compra deis Icrrenys del cam pame m
de la Canadenca (ara de FECSA),
situa r al costar del cana l de Serós i
ent re els barris de la Borde ta i Cap
pont . unit s al cen tre urbá per la per o
lIongació de l'avi nguda de l'Estudi
Genera l. Així com de I'organització
d'una escola taller per rehabilitar els
edi ficis del Xalel i del Molí de sa m
Anastasí, i de treballs d'arranjame n t
del Dipósit del Pla de l'Aigua, que són
realíizats per l'Oficina del Centre
Hlstórlc, Aquestes obres, en les diver 
ses "seus" del Museu , estan explica
des en aquesta publicadó.

Una estrategia territorial__

El procés-dc generacíó de 18 idea
del Museu de l'Aíguas'eruronc amb
l'imeres per l'aI8ua. que és en
una dut at territorial com L~da. Ciu
laLllulrla, lerrilOrl deis re
estarscmpre clcmenisd'una mateixa
rcalltat, Pero aqu n Idea cristal:lltza
amb les inundad ¡¡¡.del riu Segre de
1982. Corncncaren a sorgir, des de
I'Arca d'Urbanísmc de la Paeria, pro
postes concretes perqué ht hagu és
una relad é rnés gran entre la d utat i

rlu, i també entre la dutat i el
canal de eros. En ecial. üestló

ea d'aquesta d a relao era ,
com superar el plan reilCQ;il c:iII
greuge de la Canadcnca. És a dir, eom
supera r la barrera urbanística del
canal. a favor d'una dínarnitzad é
urba na i cult ural de la dura en el
marge csquerre,

Fruit d'aque tes reflexions. s'ha n
produu l'obscrvad ódeis valor natu
mis de la Mitjan a, la conside radó del
tram urbá del riu egre com un pare
lineal. i la proposta del Museu de
l'Aigua .

La fo rrnulad é de la proposra d'un
museu de l'eigua és de finals deIs
anys 80. Concretarnent I'any 1986,
en el ru are de la negodad6 del con
vcni de rcgularilzadó de les relad ons
de PECSA amb la Pacria , es concre!;).
En aquel! conveni de desemb re de
1986, signa! pel director general de
FECSA, J. Riberola , i I'alca lde de L1ei
da, Anloni imana, a més a més de la
ccssió d'ú s pcr a la dutat de la Mitja·
na i de In previsi6 d'obn:s d'arranja·
mcm de les vores del canal de Seros
com a passcig, se signa la fórmula
gcncrica de co¡'¡aboració entre amb
duc s institudons pcr treballar a favor
del Museu de l'Aigua.

No obstan¡ aixo. la seva presenta·
ció pública lingu é 1I0c, límidam ent ,
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8. Els sírnbols i les cu ltures de l'aí
gua
Els grups humans han ha gur d'a 

daptar-se a l'aígua ideanj.Iorm es d'or
gan ització i d'a ssenramenr que en
perrnet essin I'optimització dels seus
usos. Se n 'h a regul at l'aceés, s'han
establert normes legals, ormes
stmbólíques ... per tal de neutralltzar
e1s conflictes, les riva~ls litigis
al seu entorno Els gestos áclics rela
cionats am b l'aigua (els roms de reg,
les plu ges estadonals, omp lir el cánnr
a la íont. rema r...) tamb é han influ ít
en l'organítzad ó del temp s quoti díá i
social, domestíc í laboral.

L'aigua. per la seva importan cia
com a elemem vital, és també íont
d'íns pirac ó en la literatura i l'art. en
representacíons píástiques. musicals o
poetiques.

Aquests línies tematiqu es' desenvo
lup en en un ámbít generíc i descrip
tiu les potenci alíta ts d'un projeete qu e
ja esta en marxa. Aquesta publicadó
és un rerere nt de la seva siruad ó.

I ELCANAL DESEROso MLA CANADIENSE·. 75
ANIVERSARI 1912 - 1987. Lllbre edhat per la
Paeria, la Dlputadó de Lleida i el Col-tegi d'Ar
quírectes de Catalunva - nem arcecíó de Llelda,
1988.
, 1 JORNA DES SOBRE EL PATRtMONl ETNO
LOGIC A LES TERRES DE PONENT 1I.:ALT PIRro
NEU - 1989. Llibre editat per I'Assocíac tó Catala
na del Parrimoni Etnolbgic i la untversner de Uei
da, 1993.
1 Iniesta, Montserrat; Llop. CarIes; L1op, Josep M.
NEI Museu de ['Aigua: un instrument per inter
pretar la cuhura i el territori de L1eidaM

• Ressb
Popular de Ponent. L1eida, 1994.
• PROPQSTA DE COOPBRACIÓ ENTRE LA PUN
DACIÓ DE LA CArXA 1 J.:AJUNTAMENT DE
LLEIDA, novembre de 1996. Dossier redactat per
Esther Fanlo, bibloga, per ['Area d'Urbanisme i
Medi Ambient de [a Pacria.

6. L'aig ua urban a
El riu Segre ha estar un elem enr de

gran influ en cia en l'evolud ó. al llarg
de la histor ia, de la forma urbana de
la ciutat de L1 eida. L'accessibilitat a
I'aigua i l' efecte devastador deis
aiguats són du es forces con traposades
que actue n sobre la forma de creixe
ment de la d utal. l'equilibri actual
esta en I'ús com a pare lineal del tram
urb a del riu .

El proveünent d'a igua per a ús

S. Bis molins, el terr itori i la forca
motrtu
La Iorca motriu de l'a igua ha estar

aprofitada des de semp re com a fonr
d'energia per a determína des indús
tries , com els mo lins, que se situen
estrategicarnent a la VOTa de rius o
séquíes o per elevar l' aigua rni t
jancant sínies que permeten un apro
fitament de l'aígua per a reg o usos
dorn éstícs.

El Molí de Sant Anas tasi, situat a
l' avinguda de les Garr igues de Lleida,
vora la seq uía de Pontan et , és un
exem ple d'a quests aproñtaments que,
pel bon estat de conservació de la
seva maquinaria, esta en procés de
recuperació com enclavament singu
lar de I'ecomu seu de I'aigua.

2. El riu Segre, la ciutat i el territorí
El rlu travessa. connecta, transpor

ta, envaeix, rega i comunica la d urar i
el territorio Aquesta característica ti
dóna un gran potencial com a ele 
mem de vertebracíó en l'ordenacíó
territorial. El Pla dels Espais Lliures de
Lleida ja va posar de relleu aquesta
opcíó, que es relorca en el pro cés de
redacdó del nou Pla Gene ral de Llei
da: la concepdó del riu Segre com a
gran espai lliure terri torial. Al llarg
del riu s'encadenen espais amb dile
rents vocacions i tractamen ts: espais
nat u rals com l'a iguabarr eíg del Segre
i la Noguera Ribagorcana , els espa is
naturals d'e ducacíó ambient al com la
Mitjana de Lleida, les propostes del
par e Iluv ial com a gran espai lúdie i
esportiu i la consideració, pro tecció i
restauració deis marges fluvials, com
a pan del corr edor bíológíc i territo
rial del riu.

3. Els regadius, hi storia i evolució
La natu ralesa arida de la plana de

Lleida ha esta t combatu da histórica·
ment pels seus habitams, per aconse
gu ir unes condidons més ad equade s

-

1. Laigua, elemenibásic de la vida
(H,O)
L'aigua és l'elernent líquid més

abundaru a la Terra. am b un compar
tamem fisicoqu ímic peculiar que ha
marcar l'organització dels éssers vius.
La vida va cornencar a I'aigua i, des
del mateix momen t, l'evoluci ó deIs
ésser viu s ha estar ínumament lligada
a aquest element. Els éssers víus pre
sent en adaptacion s anatórníques i
ñsiologíques qu e els permeren opti
mitzar 1'Í1s de l'aigua. segons com
aquesta es presenta en el seu hábitat.

El dcle de l'aígua tamb é és la base
de fundonamem d'un altre supraor
ganis me: Gaia, el nom de la teoria
que ha don ar carta d' identita t al pla
neta Terra.

reu. L'evoludó, q
amb les prim eres
uies de Torres i F
r a la gran plan a Ug&Od§el
gell, pel canal de ...._,.,--;
ya i Aragó no ha
alud isme, de s

i de drenatges de
rats. La millora
ries i els bons re
t de la productivit
la cons trucdó

l'Algerri-Bala
El Mu l~ -Gar ngues, que au

ser hunaie1s--Ienomens culturals que supe rfície regada. ¡~~¡~~~~~~~gene eva interacció amb el
medí. El traeta!UQ}.!,_del tema es con- a bñtam ents hidróem§nS ro
creta inl'Oalñíent-eiiles vuinmilalS ~-.,.¡ nadenca) d aigoa,
lemá ti'l'* següent, que es desenvo- J!ls-Tjus de Lleida, pel se abal ' a ciUlat, pe n gran
luparan cen trad es. prind'palme;:n;;t:., ;;.en:':"_ r ablliJijjpr i el gran desniveU, p -complex de Iiledi@JiI I'!f.&C1¡1es,cam-
la ci urat~t:teida ~I seu terñ on: ten esndieions favorables .¡¡er b tabli r· plng , zona áé pícnk, rest]Mn nr i

.hi ceugals hidroeléctriques. És per altre s serveis
aix ó que, ja des de corne ncaments de Darreramem, els espons aquátícs.
segle gran s companyies van endegar l'excursionisrne, els espo d'avenru-
els proj eetes que permeressin cons- ra o la pesca esportiva s6n algunes de
truir aquestes ínstal-lacíons. Una d'a- les actívítats d'ocí que es p aetiquen i
quesres va ser la Barcelona Tmction. qu e suposen altres formes d'atansa -
Light andPower Company, Limited. mé s ment lúdlc a l'ajgua.
coneguda eom La Canadiense. Les
obres que es fan són de gra n
importancia per a l'epoca i represen
ten un ron impacte social i territorial,
amb grans Iluxos de pobladó ímmí 
grada, especialment del,sud de la
península, i unes obres d'iníraestruc
tura en forma de canals i embassa
ments qu e avui formen pan deIs pai
satges de Lleida.
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L'aigua: font de vida

nat de Sam Anastasi, des que la
Paeria, l'any 1569, el va adquirir
al seu darrer propietari , Miquel
Mahull, pe l preu de 5.000 lliures.
Aquest patrimoni de I'aigua ja es
troba en procés de rehabilitació
per forrnar part del Museu de
l'Aigua de Lleida.

La profunda transforrnació
industrial de principi del segle XlX
va esperonar la recerca d'una
íorca motriu abundant i barata:
les rlbes deIs riu s varen ser colo 
nitzades pels ind ustrials que cons
truiren tot un seguit de petits salrs
d 'aigua per produir energia eléc
trica per al submínístrament de
les seve s fabriques. La roda
hidrá ulica cornencá a deixar pas a
la ímplantaci ó de m odemes turbi
nes. Paral-lelarnent. apar egueren
les gra ns compan yies productores
d'electrícitat a partir de I'ai gua i
s'aprofitaren els cabals del Segre,
am b la implantació de la Cana
denca - precursora de FECSA- I
la creació d'ENHER, que han fet

.. qu e la nostra conca sigui la major
productora d'electricitat de Cata
lunya.

Les aigües deIs riu s procedeixen
de la pluja: com men ys plou
rnenvs a(gua baixa peF les seves
menys aigua baixa per les seves
lleres.

I, ara , la pluja ha mínvat, pe ro
volem més aigua . Projectem
milions d'hectárees de rega dius i
de transvasaments, to t I que la
millor proposta fóra usar correcta 
ment la que tenirn. La nostra
mentalitat no vol reconéíxer que
només la meitat de l'aigua d' ús
dom éstíc i industrial es fa servir
realment, I que és solament una
tercera pan de la que s'utilitza al
camp la que realment fa créixer
les collites.

L'aigua dolca ja és un bé escás
pe r a la humanitat. En aq uests
moments, el consum daígua a
Catalunya ar riba als 3.000 hm',
de is quals gairebé la rnei tat es
destin en a I'agricultura, una ter 
cera part té usos industrial s i
només un 18 % és per al consum
de boca. La població m undi al és
ara el dobl e que fa quarama an ys
i el consum per persona s'ha tri 
plicat. Hem de reconéixer que no
po dre m fer !ront a l'escasseta t si
no tenim en compte l'estalvi, el
bon ús, I'eficlén cia i el con sum
sostenible d'aquest preuat I indis
pensable liquid: I'aigua.
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dearen mecanism es que primiti
vament funcionaven amb la Iorca
animal o de l mateix riu, com les
sínies de roda, d'origen as iátic i
emprades per romans i árabs, una
de les darreres que hi ha a Cata
lunya, és la de Camarasa. Pero
calia reservar aigua per als temps
de sequera i també dominar els
embats torrencials óclics deIs rius:
és per aixo que l'enginy huma
inventa les preses.

Els romans foren els grans
constructors de preses de pedra ,
algunes de les quals encara fun
cionen avu i día, com la de Cor
nalbo o la de Proserpina, totes
dues prop de Mérida.

Els árabs ampliaren les xarxes
de canals i séquies per als seus
regadius, la de Pontanet a Lleida i
la del Cup a Balagu er formen
part, encara, de les conduccions
hidr áuliques de l'h orta de Lleida.
El canal de Pinyana és el m és
antic deis regadius comunitaris de
Catal un ya, rep I'aigua de la
Nogue ra Ribagorcana per una
concessió de Ramon Beren guer
IV als agricultors lleídatan s, El
compre l'atorgá per recompen sar
I'ajut que va rebre en la conques
ta ,de Tortosa.
ta de Tortosa .

Abans de l'existencia de la
maquina de vapor, en l'e tapa que
podríem anomenar protoindu s
trial , es disposava de du es fonts
d'energia: l'energia e ólica i l'ener
gia hidráulica. La intel-ligéncia
medieval i la intel-ligencia moder
na varen desenvolupar diverses
temologies dirigides a embassar
les aigües deIs rius i enfaixar-les a
través de canals i sequies vers els
molins constniíts prop de les ribe
res. Les nostres terres acolliren
mo lts mollns hídráulics de diíe
rents funcions i tipologies: molin s
drapers, m ollns faríners, molins
d'olí, mollns serradors i qu e varen
ser motiu de I'aparició d'oficis
com m olln ers, ferrers, mestres de
rescloses, sequiers. També hi
havia moJins con struits sobre bar 
qu es a la ribera deIs riu s, qu e
tenien I'avantatge de poder ser
trasliadats segons el cabal i les
necessitats deIs usuaris.

A la nostra ciurat tenirn un
exempJe de molí blader, que rebia
l'algua de la séquia de Fontanet
pe r m oure les moles, i del qual
tenirn notícia des de l'any 1149,
és el m olí de Vilanoveta, an ome-

L'abastament d'aigüesconstituí, i
constitueix encara, en els nostres

dies , un deis grans problemes
pendents de solució definitiva .

esdevenie n més productiu s qu e
els de seca i permetien obtenlr
més exce dems per mantenir les
classes no productives: sacerdols,
mili tars I grans senyors.

Per substituir I'esfor, huma s'i-

de la ciu tadanla de Lleida un
seguit de fom s d'algua potable.
Avial podre m contemplar aquest
esto l de sign ificatius monumems.

Els regs han sigUI sem pre els
grans capta lres de quantitats
importams d'aigu a. Al llarg de la
historia veiem que com més gran
era la comunitat i més estructura
da estava en n ive lls socials, més
necessari era augmentar la super
ficie de camps regats els qua ls
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utilitzaren l'aigua per regar i
garantir les necess ita ts de la
pob lació. Al prind pi, aques tes
necessitats eren beure, cuinar i
netejar, pero desp rés s'hí afeglren
les derivades de rnolts oficis en
qu é l'aigua era indi spensab le. Ens
diu la historia que és a partir del
segle XVI qua n es produeix la
revolució agrari a a Europa . S'irn 
posen les collltes intensives: cal
recollectar més i m illor. Alllarg
de la historia, I'abastarn ent d'ai
gües constituí, i constitueix enca
ra, un de is grans probleme s per
resoldre. Quan l'aígua cor rent no
era tan corrent, les dones aoaven
a rentar la roba al riu, i hí ana
ven, ta rnbé, a bu scar-la en reci
pienrs per gaudír-ne a les seves
lIars. Després, a poc a poc, les
graos concentradons humanes
varen facilitar l'arrlbada de l'aigua
~J: \..'11 ~gQrl m.i I iwran.t,crDc1,0:: j~5L''''
a l'interior mitjanrant cana ls i
aqüeducres des deis rius, o bé des
de min es I pou s de les seves lle
res. Fins a la fi del segle passat ,
l 'aígua qu e ar ribava a les ciu tats
es limitava a alimentar les fonts
públiqu es, dístríburdes estratégica
ment pe ls carre rs importants, i els
edificls públi cs com a ra els hospi
tals,

A mes ura que el creixemem
s'accelerá, sobretot després de la
Segon a Guerra Mundial. la
dem an da d'aígua augmentá i
s'hagu é d'utilitzar directarnent del
riu, per a la qu al cosa calguere n
dos pro cessos: potabilit zar abans I
depurar després. A Lleida , a Jinals
del segle XlX, a rriba als dornici lis
mitjancant una xarxa urbana de
ca nonades regulades per una
reglam emació que eSlablia que els
cabals subminlstrats serien mesu 
rats per plom es, les quals podien
ser compra des per cinc -cemes
pessetes cadascu na , o bé arrenda
des al preu de cinquanta pessetes
l'an y. El corregidor Blondel va
obrir la ciut at a ls aires il·lustralS:
va construir el gran diposil del Pla
de l'Aigua, va furgar mines per
omplir-lo I va posar a dispo sició

Montse Sánchez
COORDINADORA

DELPROJECTE DELMUSEU DE
L:AIGUA

través de is segles, la

A
noció qu e la hurnan ítat

/ /\ ' ha üngut de l'aigua, ha
'D estat relaciona da directa 

me nt amb la idea de
"v ida" i ha assum lt amb
naturalltat qu e és el

supo n de tots els processos vitals i
qu e és indlssociable de la historia
deis pobles. Sempre s'ha sabut
qu e sense aigua no és posslble l'e
xístencía: al voharu de l'aigua
s' han aplegar les clvilítzacíons,
qu e d'una forma o una altra s'hi
han relacion al. Veiem que taru la
mitología grega I la nórdica com
la incaica i la maia contenen mul
tuud de deúats de l'aigua.
lIlBo ú1: 111i lfa is ú~lh\~acr. ......r(.>;-

En la Iitúrgia religiosa apa rei
xen cerimónles de baieíg, d'asper
sió I d'ablud ó i tarnb é la trobem
com a motiu inspirador de molts
de is topónírns deis riostres pobles
i cíutats com Riudabella, Aigua
rnúrcía. Pomscaldes, Dosriu s,
Ribes de Freser, cosa que palesa
l'estreta I har moni osa relació de la
població amb I'aigua.

Els rius han esde víngut vies de
com unlcació i de tran spon, I han
espe rona t els grans treballs d'en
ginyeria.

Per l'aígua, s' ha n construú
porus per traspassar-la. preses I
pantans pe r corue nir-la i cana ls i
séq uies pe r aprolíta r-la. Les aigües
han coruríbuú a saneja r els pobles
de pestes I plagu es, han calmar la
set als habitants i han abeurat els
animals...

Els tres usos més significatius
qu e la humanitat ha dona! a l'ai
gua dol,a són el prove'imelll, els
regs i l'energia.

Al Paleolític, els ca,ado rs i
recol·leclo rs nom és necessltaven
l'aigua per satisrer la necessitat de
beure. Fou a l'época neolítica
quan les pr ime res com unllats
s' instal·laren al llarg deis rius i



/

I~

• • •

PASSA A LAPAGINASEGÜENT

cion ar el desnivell qu e hi ha amb
el terreny, i el tancament del
po rxo amb vidrieres per formar
un necessari tallavents, s'obtin dr á
així una doble porta d'entrada al
vestíb ul interior, que estará format
per tot l'espai 'definir per la crugia
central. De l'esmentat vestíbul
arrencará l'escala qu e condueix a
la planta superior i, al Ions, a tra
vés d'una nova obertura, es cons
truírá un ascensor per resoldre
I'accessibilitat interior sense barre
res arquítectóníques. Aquest
ascensor i un petit cos annex de
planta baixa, destin at a habita
cions per a ins tallacions i serv éis.
són un a nova ampliació de l'edifi-
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la tipo logia, el carácter de l'edifi ca
ció i el programa funcional del
museu . aconsellen l'ocupació d'a
quest petit edífící per als usos
adminis tra tius i de gestió del
museu . abó com tam b é per a usos
de tipus públic compatibles. La
direcció, I'adrninistració i els ser
veis de comunicació, la programa
ció, la recerca i les exposicions
conformaran el bloc d'usos rela
cionats amb la gestió del muse u.
Una sala de presentacions i audio
vísuals i una mediateca mono
tem ática del museu conformaran
els usos públics d'aques t edificio

El projeae arquitertónic d'a 
rranjament preveu el m anteni 
ment de l'accés actual, pero s'hi
incorporara una rampa per solu -

.,

L'estat de conservació era m olt
defíd ent, es donaven parologies
en la coberta, havien de saparegut
tancaments de facana. l'esta t int e
rior era d'abandó i precarietat
general i estaven arrasades totes
les ínstallacions i els elements de
servei. No obsrant aíx ó, l'estructu
ra general deis murs i els forjats ,
en esta r en bon estar, facilitara la
rehabilitació de l'edifící.

El procés de recuperació de l'e
difici s' inicia am b la finalita t d' ins
tal-lar-hi la seu central del Mu seu
de I'Aigua de Lleida, seu inelosa
en el conjunt de l'antic campa
ment de la Canadenca, conjunt
que conformara un deis móduls o
cen tres, que junt amb altres con 
formaran el muse u. La dirnensió,

són e1arament importants amb
evide nts connexions lorrnals i
constr uctives amb l'arquitectura
alpina. Aíxó es deu al fet qu e els
projeaes de la Canaden ca eren
realítzat s per recni cs de l'empresa
rnateix . narmalment estrangers.
La seva interessant arq uitectura
junt am b el context histo rie de la
seva construcci óhan fet que
aquest edifici sigui considerat un
elem ent d'ínter és hl sto ricoartísnc i
cons ti en el Catáleg de l Pla
General Municipal, cosa qu e
implica la protecció i permanencia
del xale t,

Els projectes de I'em presa eren
realitzats per tecnics estrangers, la

qual cosa explica l'estll alpi de
I'arquitect ura del xale!.
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cerám ica, la cobe rta és de dos
aígües, am b vessants de Iort pen
deru, i ccnstruida sobre un entra 
rnat de cavalls i corretges de fusta,
on mítjancaru llates de fusta es
disposen les teules de cob rirnent
qu e són cerárniques plan es del
tipus marsellés. Les peculiaritats
formals de la cobe rta am b els
peuts vessants situats en les teste
res, el situar en la Iacana principal.
els alers, els materials mateíx i la
geo me tria gene ral. donen a la
cobena el paper d'elernent perso
nalitzador o caracterítzado r de
l'a rquitectura de I'edifici. La resta
d'elernents con sir uctíus són de la
rnateixa senziUesa qu e els de 1'0
bra majar, els tancamerus só n de
fusta, els enrajolars hidráulícs i els
cels rasos fets de canyissos, engui
xa is igual com les parets interiors,
rn aterials tots ells del país i
comuns a l' época.

La com posició gene ral de l'edifi
ci i el seu llen guatge arquítectóníc

I xalet de la Canadenca es va construir I'any
1914 i formava part de les cliferents
lnstal-Iacions de l'antic campament que
l'empresa Barcelona Traction va establir a

Lleida per a la construcció del can al de Seras. Aquest
campament constava de diverses edificacions, de les
quals unes eren destinades a habitatges per a
treballadors i unes altres a magatzems de materials.
pare de maquinaria o altres usos. El sobrenom de la
Canadenca va ser adoptat popularment pel país de
procedencia deIs inversors i del capital que regien
aquesta empresa, creada per explotar els
aprofitaments hídroeléctrics deIs rius de Lleida.
D'aquests aproñtaments, en formen part el conjunt
del canal de Seras, amb les comportes de la Mitjana i
el pantá d'Utxesa.

El Xalet de la
..-. ...

Canadenca
Caries Saez
ARQUITECTE

Aqu est edifici es correspon amb el
tipus d'edilicació d'un xalet o
habítatge ailtat. Té un a planta de
geo me Lria quadrada. cornpost per
tres crugies rectangulars, a la qual
s'a fegeix rnés tard un petit cos
adossat en la pan posterior de la
crug ia esquerra, l'accés esta situar
en la crugia central. SOta un porxo
aíegh a la fa,a na i q ue en la plan
ta superior és un baleó ceben.
Tamb é és en la crugia central on
se suue n les escales de com unica
ció de les dlferen ts plantes de l'e
dificí, q ue són la baixa, un a planta
pis i una planta de golíes o sotaco
berta . Lestrucrura de supon és de
párets de cárrega, amb pilastres de
fabrica de cara vista en les canto
nad es i amb la plementñria de faca
na arrebossada, els Iorjat s són de
bigu etes, cornpos t per perfils
metál-lics i revoh on s de rajo la

lE
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Fa9ana Oesl

Els alumnes de l'Escola Taller de
l'Institu t Municipal de Treball
Salvador Seguí (IMT) restauren el
xalet de la Canadenca i, tamb é,
els elements industrials del Molí
de San t Anas tas i, que esta sirua t
al barri de la Borde ta.
D'aqu esta manera, un col-lectíu
de joves aturats d 'entre els 16 i
els 25 anys d'edat, reben una Ior 
ínació practica i te órica que els
permetr á exercir posterior rnent
l'ofid de restaurador de manera
au t ónoma,
Els oficis qu e l'alumnat apren a
l'Escola Taller són : construccí ó.
íustería. m etal-listeria i pintura
d'edíficis. La durada d'a quest perí
ode de forma ció és de dos an ys,
pe ro, després dels prímers sís
mesas, I'IMT forma litza un con
tracte de treball en formació amb
els alumnes.

Restauració i
formació

:

Les hab ltae ions inler iors de l xalel
~~j!nJIll.\¡í!lI,II!l rIIllil.lRc ml'lísiíj,
eren un cau de runa i de brutícia.
Les obres de restauració, que tan

els alumnes de l'Eseola Taller,
recuperen les sales pas a paso

11

A la imatgede l'esquerra , es veu
I'eslal aelual de les escales un cap
arranjades, peropendents encara

de I'aeabamenl de les obres. A dal!,
les mateixes escales abans

d'iniciar-se la rehabilitació de
I'inlerior del xalel de la Canadenea.

10

VEDE LA pAGINA ANTERIDR

La lologrofio Inlerlor moslra la degradoeló de I'ed ifiel abans de la redaeeió
del projeele de rehablliloeló. La lolografia superior evidencia ja la

Irans lormae ló del xalel gracles a les primeres aeluae ions .

d. En la crugia esque rra de la
planta baixa es preveuen dos des
paixos per a l'adrninistració i en
l'espaí de la crugia dreta hí haurá
un a sala de confe rencies i audiovi
sua ls. Tala la primera plan ta es
destinara a medialeca i centre de
documemad ó i des del replá de
planta arrenca una segona escala
qu e conduír á a la plan ta sotaco
berta, on hi haurá les dependen
des de direcd ó i serveis.

Quam el tractarn ent arq uitecto
nic, el criteri d'intervenciópreveu
la recuperació del carácter de l'e
dilíd , pero es milloraran els aspec
les constructíus i compositius defi
cíents de l'edificaci óexisteru. La
coberta de teula marsellesa, les
facanes arrebossades, les pilastres
de maons de les caruonades i la
fusterla pintada de color seran
írnatges forma ls recuperades de
l'edl ñd, que junt amb el díáleg
qu e s'establírá amb el tractament
diferencial qu e es dona ra a les
amníiadons.es cníertráa l con
arnpliadons es confe rirá al con
junt un a majar riquesa arquitecto
niea .
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Angel Corbella
ARQUITECTE

El
diposít
del Pla
de
l'Aigua

1dipósí t esta suuai al
davall de la placa que
porta el seu norn, entre
els carrcrs de l'Assalt,
Múrcia (ler<; militar),
VeguerCarcassona i de

c;;, :¡nl r;'l r l (:~b~J; ~Lr1 SCy..rt.r.OT]'\;. ...

Sant Caries. Per a la seva cons
trucdó es va aprofitar el foral que
hi havia SOla el mur de l'Estudi
medieval. Aquest gran conrenidor
no ocupa tora la placa per SOla,
sinó que s'estén des del carrer de
Múrcia fins a la Iont central o
lIuerna de veruíladó externa.

El precedent del dípósít era la
Poru de les Piques, adossada a
l'interior de la muralla medieval
al nord del Portal de Boters, situa
da al lateral de I'edifici actual
d'Hisenda. L'alimentava el bracal
de Vallcalem. que captava l'aigua
de la équía del Cap. Per la pan
superior de la Iont, l'aigua trav és
aya la muralla i, un cop dintre de

l'eixarnple medieval, regava els
horts del Bisbat, i deis convenís
deis Descalces i els Caputxins,

61 mur que salva el desnivell
d'aquesra placa arn b el carrer de
Múrcia acabava, Iins a mujan
anys scixanra, arnb un ceben por
xat segons l'esul d'una I ergola.
on es feia el mercal popular per
als pagesos que vivien al Centre
Historie.

El recipíeru del dípósit té una

[
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Fases osteriors

de ventilaci ó zenital per passar les
preses d'in sral-ladons a l' in terior
del dip ósit, així es po t con trolar el
funcionament a tra vés d'aquesta
ñnestra superior de la segona
nau.

La il·luminació ha estar estudia 
da acuradament, i s'ha emprat un
sistema de llumínáríes de dissen y
adaptades al conjunr museográlíc,

En aquesta fase s'arrangen les
escales i baranes del pou d'aígües,
i s'habílita la sortída d'emergenda
per la part d'evacuació d'aigua del
dipósit

Urbanitzaci ó de la placa
La darrera fase d'intervenci ó és- . .
La darrera fase d'intervenci ó és

la reforma i rehabilitació integral
de la placa del Dip ósit, que bauria
d'indoure la rehabilitació de les
Iacanes I deIs edificis de l'en torn,
amb la qual cosa es requalificaria
culturalment i socialment aquesta
gran superficie obsoleta en les
condicions actuals ,

Accés al carrer de Múrcia
Es projecta la refo rma urbanís

tica de l carrer de Múrcia, tenint
en conside ració que sera I'en trada
directa cap a la Seu Vella a través
de la Seu de l 'Aigua. Cal eixam
piar la vorera de recepcí óde
p úblíc, permetre I'aparcament
d'autocars a la vorera contraria

: (obaga a l'est íu) i dotar aquest
hall d'entra da del mobiliari urb á I
de l'arbrat adíen ts,

15

Fas e actual

La primera fase és imprescindi
ble, ja que afecta l'entrada I 1'0 
bertura al públic del mateix dip ó
sit, qu e esta ubicat a la planta
baixa de la Casa de l'Aigua.

Les obres actuals índouen la
demolició d'afegíts I el rebaix del
paviment superposat. amb la qual
cosa es redescobriren les lloses de
la canalització original d'enrrada
d'aigua.

S'enderroca el sostre deteriorar
que tapa el pou de la cambra d'ai 
gües i l'escala de voltes a la cata
lana , que esta esquerdada i qu e
no té garanties d'estabilitat estruc
tural.

S'a rrangen els d aveguerons i
les preses d' instal-ladons obsole
tes.

Es col·loca un pa viment cera
míe semblant a l'original. es
rem arca la iínia de canalització
d'entrada d'aigua, I es fa vlsltabl e
a través de les dues obertures
cobertes amb vidre laminar de
seguretat. La resta de pavirnent es
disposa en diagonal per elxamplar
visua1ment aquests espais.

Es renoven les dues portes d 'ac
cés.Lescrea.I'itínerarí jíe.receocíó
c és, i es crea l' ítín erarí de recepdó
I els recorreguts de l'in terior.

El mobiliari mínim de rece pció i
la vitrina fan les funcions d'un
rétol informatiu del conjunt del
díp ósít. amb elements per orien
tar els vísítants, i es dota la sala
annexa amb un varee per a
mínusválíds, S'utilitza la ñnestra

Perspectiva des de migdia del dipósit, que té una planta quadrada de 31,12 x
31,16 met res i 25 pilastres de carreus de pedra perfectament escairats.

A la primavera del 1991, Jo sep
M. Castellví i Antoni la Plan a, de
l'equip de submarinistes de la
Secció d'Activitats Subaqu áriques
del Centre Excursionista de L1eida
(SAS-CEL), va ren recórrer la
mina fins a la placa de l'Ereta. i
van redescobrir l'espai monumen
tal del dip ósit objecte d'in vestiga
cion s posteri ors. Al juliol del
mateíx an y, l'equip del SAS-CEL
am b Blai Montserrat, va realitzar
una immersió per fer un reportar
ge fotográfi c i videográñc en el
qu al s'observaren els detall s i les
patologies constructives. els insec
tes í les concredons calcáries. El
dip ósit fou conegut avia r com la
Catedral de l'aiqua.

Després de l'execucí ó I'any
1998 d'o bres prevíes d' urg éncía.
es consi dera la reh abilit ació pro
gress iva deis següents espais que
defineixen aquesta seu del Mu seu
de l 'Aigu a al Centre Histori e de la
ciII tat.

Al lIarg deIs da rrers vínt anys.
la idea de reurilització del dip ósit
del Pla de l'Aigua ha esta t latent
des de la seva substitució pe1 nou
sistema d'abastam ent d 'aigua
mo de rnitzat i d írecte des del canal
de Pin yan a.

La primera actuacíó de recerca
el 1978 va ser el recorregut de la
mina des de l pou d'aigües fins al
carrer Maranyosa, mornent histo
rie en el qu a] el dípósít era un ele
ment secu ndari de la xarxa d'aí
gua de la ciutat, ja que només
s' ut ilitzava pe r a l'abastam en t
d'aigua potable al barrl de la
Bordeta.

cala de la Casa de l'Aigua de la
Junta de Sequíatge. Un tu b de
ñbrocírnen t substit ueix la vella
eanonada de fer ro annexa. i tra
vessa el mur de l dip ósit de m és de
quarre metres de gru ix en aquest
pum.

Estu dis re vi s
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La mina

La mina surt de l pou o cam bra
d'aigües situada sota la caixa d'es-

de les aigües del dipósit. Cal des 
lacar que les dues portes interiors
tenen llínd es amb la data de con s
truccio de 1793 i 1798, respectí
varnent.

La planta prim era de la casa es
troba dos graons més baixa que el
nívell actual de la placa, on esta la
porta principal amb l'escut de
pedra de la ciutat. S'u tilitza per a
oficines de la Junta de Sequía tge,
que con serva un importanr arxiu
de documentací ói bibliografia
an teriors a la construcció del
diposit. La plant a primera ha estat
reh abilitada pe rqu é els sequiers
pu gu in teni r un pis per netejar-se
del fan g de les séquíes . La planta
de les golfes t é un a solana oberta
a mígdía, qu e és una rnostra de
l'arquítectura verna cla popu lar
del pla de L1eida .

planta quadrada de 31, 12 X 31,16
metres, i esta cobert amb cinc vol
tes de canó rebaixat sobre l'en tra
mal de 25 pilastres de carreus de
pedra perfectarnent escaírats.

La casa de I'ai u a

VEDELA pAGINA ANr,=cER"'I"'DR'- _

Un ediíld rectangu lar, adaptar a
la cantonada de la nova illa de
cases projectada el 1985, centro
lava l'escomesa. el dípósit i la
conducció de les aigües a la ciu 
ta l. Aqu esta casa consta d'una
plant a sernisorerrada (planta
baixa abans de construir-se el
d ip Sil), ta l com es demostra am b
la porta de la m itgera central, qu e
obria cap al pati bad ívol on s'ha 
via excavar el pou de la cambra
de control per a so rtida i desguás

i'----'-~ Les seus de l Museu
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projecte: l'actuació ha de ser
molt respectuosa amb l'estruc
tura forma! exterior i amb els
materials originals.

Volumetricament es mant é
la mateixa pell exterior, el
ritrae de forats (finestres). i un
material d'acabat similar a! pri
rniti u .

Partint del programa preví és
obvi que el bloc A. més gran,
ha d'albergar, per qüestions de
l'espai requerir, els usos abans
descríts. i el bloc B, més petit,

PASSA A LA PAGINA SEGÜENT
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La solució adoptada

man ents sobre la indústria
hidroeléctrica a L1eida.

La proposta de rehabilitaci ó
deis dos blocs parteix d'u na
premissa important per al
desenvolupament final del

16

El campament
de la Canadenca
d'atenció ele l'Oficina
Municipal de Turisme; zona de
lavabos; sala taller per a grups
escolars: magatzem per a estris
i material i sala ele calderes; i
reproelucció d'un habitatge ori
ginal.

El bloc rnés perit (B) es dedi
cara a sala d'exposícions pe r-

Els dos blocs que 'han ele
rehabilitar formaran part e1el
Iutur Museu de l'Aigua, díns
de r area que tracia ele les
lndústries hidroelectrlques
amb el xalet, e1el mateix carn
pament de La Canaelenca.

El bloc m és peut (A) tindrá
diversos usos: entrada gene ral
al museu amb zona d'informa
ció i venda d'erurades (si s'e 
cau). bonga. llibreria I un pum

Descri ció delp rojecte

Ramon Batalla
ARQUITECTE

""1 Les seus del Museu
O' REHABI LlTACI O N5
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Is habitatges van ser
edifica ts a principis de
segle per albergar tre
balladors de l'ernpresa
que va construir el
canal de Serós, la

Barcelona Trae/ion, Leight and
PowerCompany, Limited.

El conjunt d'ed ificacions que
formaven els habitatges deis
treballadors consta de dos
blocs longitudinals de planta
única, alineats amb el camí
d'Aubar és, de 37 X 8 m, 5 i 31
X 8,5 m respectivarnent. Cada
bloc conté quaire habitatges
adossats, el rn és gran e1els
quals té una habitació més.

l.'accés es proelueix per la
banela e1cl canal de seres. per
uns porxos que delimiten l'en 
trada.
L1d....ó. -.-.. - . •. .- - - - . • • ' _ u '.

Constructiva mem. es tracia
d'un a edificació amb parets ele
cárrega de IOIXO massís i enea
vallades de fusta; Iinestres.
acabarnents i porxos, també de
fusta: paraments arrebossats i
pintats i coberta arnb teu la
árab,

L'esta t e1els eel ifici era de
degradació continuada amb un
enve llimcnt progressiu per la
manca d' ús i I'aparició
d'okllpes, que en van accelerar
el procés,



- Arrebossat i pintat de totes
les facanes exteríors.

- Execució de noves finestres
amb fusta i vidre aillant.

- Execució de tots els dife
rents perfils de fusta que con
formen els porxos exteriors,
els acabaments de coberta . ete.

- Execució d'una canalització
metál-lica perimetral en tots
dos blocs per encerdar estruc
ruralment el coronament de
les parets i per poder passar les
insta]-lacions.

- Execució de nous porticons
metál-lics per a tots els forats
que hi ha (els de la sala d'ex
posicions, fixos. ja que no hi
ha finestres).

- Execució deIs porxos d'ac
cés a tots dos blocs amb perfils
metál-lics i coberta plana de
planxa de coure.

- Exe cució de tot s els acaba
ments de coberta amb planxa
de coure, així com també les
cana ls i els baixants.

- Calefacció i refrigeració per
aire amb unitats interiors tipus
fancolí, en totes les zones
f"..lifem~ eR t'J\.(')~<!.3fzeIll.j pn

excepte en el magatzem i en
l'habitatge (en aq ues t es pro
posa situ ar-hi una estufa de
llenya. pinyol, ete.)

- Pintat i /o envernissat deis
diversos paraments i deis per
fils que hi ha de fusta, acer,
guíx, ete.
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formal sinó, fins i tot ambien 
tal.

- Polrat interior de les parets
amb envans lleugers de cartr ó,
tipus Pladur.

- Cel ras de canró guix en
l'habitatge, el magatzem, els
tallers i els lavabos.

- Paviment de marbre (en la
sala d'exposicions hi haurá un
franja perimetral de fusta ) en
tot es les zones, excepte en el
magatzern i en l'habítatge. que
seran de terratzo llis (en l'ha
bitatge el format i el disseny
intentara recordar més la típica
rajola hidráulica).

- Exec ució de division s inte 
riors amb totxo cerámíc, arre
bossats i enrajolats.

L'eslal de I'editici era de
degradació continuada i
d'envellimenl progressiu per
la manca d'ús. Els alumnes
de I'Escola Taller de I'IMT
realitzen en aquestsmoments
les obresde restauració
d'una de les tulures seus del
Museu de l'Aigua de Lleida.

- Execució d'una nova
coberta amb panell sandvitx
vist (en la sala d'exposicions i
en la recepció) acabat interior
ment amb tauler de fusta
envem issada foradat (per a un
millor comportament acús tic)
i, exteriorment, amb teula
cerámica plana sobre enrraste
llat de llistons de fusta .

- Execució d'una daraboia
doble (en la sala d'exposicíon s)
amb policarbonat cel-lular i llis
(tan t a l'exterior com a l'inte
rior).

- Aillarnent projectat d'escu
ma de poliuretá en totes es
parets exteriors, excepte en
l'habitatge que s'ha de recupe
rar, pe r fidelitat no solament

Memoria constructiva

tarnb é hi ha una dara boia lon
gitudina l, per a un control
lumínic rn és acurat i uniforme.

L'estat act ua l, les mancances
constructives i d'aillarnent, i la
proposta d'actuaci ó respectu o
sa amb l'estrucrura formal
existent, ens ha po rta r a donar,
básícamen t, soludons de la
pe ll exterior cap endins: exe
cudó de reforces i consolidació
estructu ra l, millares térmíques
i acú stíques, ete.

Cons tructívame n t. les carac
terístíques m és imp ortants són:

- Execudó d'un sostre san i
tari en els dos blocs.

- Rehabilitacióde totes les
encavaIJades.

pels porxos respectius
(volumetrícamenr, cadascun
d'aquests espais coincideix,
m és o menys, amb la separació
entre els habítatges origina ls).

BlocB
L'accés es produeix per la

testera i igual que en la zona
de recepció de l'altre bloc, es
recupera tora l'alcária.

Els trets rn és caraeterístics
són : és un espa i net, sense cap
divisió intern a; solarnent es
conse rven quarre fin esrres (els
qua tre acessos origina ls deis
porxos). ja qu e la resta se
ceguen interiorme nt, encara
que ex teriorment es mant é
l'espai de l'obertu ra mitjancant
la col-locadó de porti con s
rnetál- lics tipus veneciá: i
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la sa la d'exposicions.
El tríangle pe ls dos bloes i el

xalet determinen un es circula 
cion s internes del mu seu que
ens ha portat a soluciona r l'ac
c és a ls dos blocs, com al recín
te mateix de l muse u (Iorcar en
pan per l'obertura del no u vial
de connexió amb el barri de la
Bordeta. disen yat a una cota
bastan t superior a la del camí
d'Aubar és], per l'espai del imi
la t entre les testeres deis dos
blocs. Com qu e els nou s acces
sos són un a intervcnció form al
diferent de l'c riginal. l'actuació
en el param ent curt de la tes
tera ens perrnet una solució
rn és ne ta i integrada. a part de
Iacllltar uns recorreguts
seqüencials per les diverses
dependencíes de l rnuseu.

Bloc A
.oIUC "Kt:... . _ 1 _~ _ _ ' I~_ ..J: . __

L'accés, tal com s'ha dit, es
produeix per la testera, on hi
trobem la recepció. Aqu est
espai recupera total l'alcária de
I'edifici (encava llades i panell
de coberta vistos) . A continua 
dó hi ha la zona de lavabos
(homes, dones i rninusválids),
sala per a tallers, magatzern 1
sala de calderes i habitatge.
Aquestes dependencíes mante
nen, igual que l'original, un
cel ras pe r sota de les encava
llades, ja que, ni per qü estions
estétíques ni Iund onals es
requería rota l'alcáría qu e era
possible, a pan d'aconseguir
un estalvi energetíc,

Les circu lacion són longitu 
din als, des de la recepció fins
a l rnagatzem. L'accés a l'habi
tatge, per qüestions de respec
te a la distribució original, es
contin ua ra Ieru per l'exterior,
a I ravés del porxo. Tant el
rnagatzern corn la sala taller
tenen la possibilitat, en un
mornent donar, de tenir un
accés o una so rtida a l'exteríor

.---_ 1
'iJ Les seus del Museu
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El molí, que elaboravafarina, es
mou miljanyanl I'energía hidráulica
que li proporciona un cursd'aigua
de reg. Els seus origens són del
seg le XIII, peró ha soler! una lógica
evolució des d'aleshores fins a
I'eslal ac lua l.

PASSA A LApAGINASEGÚENT

sentave n un estat ni inós a causa
del corc de la fusta. Les fae;anes
són arrebossa des i les cobertes
eren en pe nde nr de teu la árab
sobre entramat de fusta .
L'aJtre cos d'edificació és el qu e
s'encaixa entre el principal i les
edificad on s veínes, respecte a les
quals rnant é una posició mítgera.
És de planta rectangular, una
mica deformada, i té una planta
baixa, una planta arnb un pis i
una planta am b la sotate ula da. Els
mater ials de constr ucció d'aquesta
edificació són sim ilars als de la
principal. pero de qualitat més
baixa i disposició constructiva més
precaria, cosa que l'ha dut a un
estat rum ós total.
La facana nord-est de l'edífici
dóna a l'avinguda de les
Garrigues. encara que esta fora de
I'alineació, i l'accés principal és
des daquesta via urbana.
Paral -lelament a l'avinguda, pero
en la seva pan posterior. hi passa
en la seva pan posterior, hi passa
el canal d'alimentaci ó d'aígües, i
tarnbéun canal de deri vació de
l'en rrada d 'aígües. Per la seva
fae;ana sud-es t I'edifici fa rnítgera
respecte al creixement urbá de
l'avinguda de les Garrigues.
Funcionalmem la planta baixa, a
nivell de J'avinguda, esta ocupada
per la instal ·lació i la maquinaria
del molí. El canal de presa d'ai
gües entra dins la installaci óen
un niveU més alt , síruat en la pri
mera planta. L'aigua així conduí
da acciona, per mitj á del sal t, una
turbin a i després té sortida a un
cana l de desguás per un niveil
infe rior equivalen t a una altra
planta. La direcci ó del corrent

-s'estabteíx de manera parallela al
carrer, La plan ta prim era , qu e
estava destinada a magarzem de
produetes elaborats, tenia dífe
rents estances i disposava d 'una
lnstal-laci ó m ecánica de transva
same nt de l producte elaborat de s
de la planta inferior. La planta
sego na estava ocupada per l'habí
ta tge del molíner i a la planta de l
sotate ulada hi ha via el rnagatz em,

da, de gran alearía. L'estr uctura és
de parets mestres de carreus,
par edat o bé rnaons, segons la
seva posició (de baix a dalt ) amb
pílastres de maons en els recolza 
rnents de les j ásseres. Els forja ts
ere n fets de bigu es de fusta i
revolton s de morter de cale; i pre-

2 1

rectangular de dos crugies, definí 
des per murs de cárr ega perime
tries i un pilar central que suporta
una jássera que tanrnateix supor
ta els Iorjat s. Pel que fa a la díspo
sició vertical. té una planta baixa.
dos plantes de pisos i un a planta
on hi ha les golfes o el sotateula-

trial era destinat a l'elaboracíóde
Iarín a .Naturalmen t, l'evolucí ó de
la maquin a ria motriu ha estat
paral -lela a la histórica i la
maq uinaria qu e av ui h i ha al molí
da ta d 'aq uest segle.
Deis dos cossos edífícats, el princi
pal té un a planta de geometria
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ca d'edi ficació entre pa ret s rnitge
res, l'edifici és realment de tipolo
gia ama da i composi per dos cos
sos dilerendats, Aques t mo lí es
mo u m itjane;anr l'energia hid ráu 
lica que li proporciona un cu rs
d 'aigua de reg der ivar fins al molí
per aq uesta Iinali ta r i l' ús ind us-

El Molí de
Sant Anast"""-lW!'s.. ~'j

I Molf de Sant Anastasi
t é els seus oríge ns al
segle X1 lf i ha so lert una
lógtca evolució des de
llavors fins a l'esta t
actua l. Encara qu e l'evo

lució urbanística de la d utat l'ha
conduú a una situació morfo lógi-

]E
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primera, amb un espal díáfan,
que estará disponible per a I'ex
posició de mate rials i del molí a
través d'un gran foral. En aques ta
planta es trenca la seqüé nda de
l'escala de descens, ja qu e, en ubi
car-la en la pan ex te rior de l'edifi
-cació. es facilita la sortída al porxo
exte rior per contemplar I'entrada
d'aig ües i el canal de desviarn en t.
Finalment, en la planta baixa es
podr á visitar la instal-lació indus
trial del molí i un cop fet aíx ó se
sortirá del museu per la facana
nord-est i es podrá contemplar,
en incorporar-se el visitant a la
via pú blica, la sortída d'aíg ües del
molí en direcció al canal de de s
gua s.

[jllJ [IlD

mn 11m
illll !lllJ
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MOlJ DE: SANl

díficad ó, i s'oíerirá al mateíx
temps una singular doble alcária
en la seva faceta de porta del
museu a l'avínguda de les
Garrigues. De l'esmentat porxo
s'accedírá a un ascensor, que con
du írá dírectament a la planta del
sota te ulada del molí, des d'on
realment s'accedírá al museu i on
s'iniciará la vis ita.

En l'acc és de la planta del sota 
teu lada es preveu un vestíbul
d'íngr és on es trobaran els serveis
sanitaris i l'ofi cina de l person al
responsa ble. Mítjan can t una esca
la es descen d ír á a la planta sego
na , espai on hi haurá una sala de
conferencies i audiovisuals. aix í
com rarnb é la continuació de l'es
cala qu e ha de condu ir a la planta

La reslauració recupera I'edi fici per
a usos museístics. L'edificació
annexa, que esta rumosa,
desapareixera properament.

les fund ons determina la ínneces 
sarietat de l'edífícací ó annexa i
aconsella la seva de saparíci ó. a
causa del seu estar ruín ós. La
situació de la maquinaria en la
planta baixa implica la ubicació
de les funcions expositives en les
plantes superiors de l'edifíci , i per
tant un sistema de recorregut i
accés invers al convencional (de
dal t a baix ).

S'enderrocará l'edificaci ó anne
xa i se subs titu irá per un n ou
porxo que es configurara com la
porta pública d'a cc és al conjunt
de l molí. La cobe rtura del por xo
se situara a nívell del sostre de la
primera planta, amb la qu al cosa
es rnantíndrá I'eíecte did áctic de
l'en trada del canal d'aigües en 1'e-
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El sistema d'accessos verticals és
certarnent complex i compost per
una escala indosa en un cos afegit
adossat en la Iacana sud-est de
l'edífící principal. L'annex de l'e 
dificadó principal s'utilítzava com
una ed ificadó de servei per a
magatzems i corrals cornp lernen 
taris de l'explotací ó. Aquest cos
s'estén en un porxo per sobre del
cana l d'erurada d'a igües de l molí,
en el nivell de la pr imera planta, i
fa un írueressant eíecte dídáctíc
(com I'aigua entra en la casa) que
cal tenir en comp re en el procés
de rehabílítacíó.
La composició gene ral i el llen
guatge arquucctónlccorresponen
a la lógica constructiva rural deis
rnest res d'obres pretérits, encara
qu e amb cena cons istencia formal
pel rigor de l'ordre en la planta,
les caben es i el tractarnent deis
forats, L'estat de conservació és
molt deficie m i hi ha parologies
en els elernems de coberta. desa
parició d'elernents de tancarnent i
parició d'elernents de tancam ent i
un estar interior d'abandó gene
ral. L'estruetu ra general deis murs
está aparentrnent en bon estat, a
excepdó de is acabaments fina ls i
les caruonades de les parts altes,
que presenten esquerdes i deíor
madons degudes a l'emperua de
les encavallades de fusta de la
cobena. Bis Iorjats s'hauran de
substituir Integrament a causa de
l'a tac del corc i el necessari acorn
plímeru de les normes actuals de
resistencia, i la teulada tarnb é
s'haurá de refer totalment pel seu
estar rum ós i la manca d'ailla
ment que ofereix.
La proposta d'arranjament dóna
resposta a criteris rnuscográfics
qu e defin eixen un recorregut, on
els aspecres cxpositius i documen
tals h istories siguin conternplats
previarneru en la visita de la ins
tal -ladó indu str ial conc reta del
mo lí, que ha de ser vir com a
exemple i símesi d'aquells.
Aques t plantejament Iuncional,
juruarnent amb les condicions
espacials i físiques de l'edilicad ó.
és determinant. La disposició d'es
pai suficient en I'ed ifici principa l
per ubicar-hi prácucameru rotes

VEDELA pAGINA'-'A"'m"'E"R"'ID"'R'-- _

~ Les seus del Museu
fP-_~"iu REHABILlTACION5



N-II

.......

.....
..........

25

PASSA A LApAGINA SEGÜENT

3- (1,8 km I 10 mín)
Travessem el riu No gu ero la,

engolít aigües ava ll per un col-lec
tor qu e el d uu per sota la ciutat
ñns al riu Segre.

Més endavant trobem un viver
forestal amb un den sa xa rxa de
reg per degoteig. En contrapos ició

mental de l'estellad or és el cad e
nat que posa el sequier pe r evitar
que es puguí obrir la pal a, ja que
cada bracal té el seu to rn de reg.
Al marge dret ID tro bem els des
guassos deIs camps situats per
sobre de l nívell de la sequía maj or
i regats per la sequía del mig.

lregarn en t. alhora qu e es facilite n
les tasques de neteja q ue perí ódí 
cament es realitzen, Tanrnateix.
pero, també disminueix la diversi
ta l de la vegetació i de la fauna
del can al .

Durant el recorregut anirem
rrobant a l'esquerra hidrográfica
(dreta en el sentir del recorregut)
els es te llado rs q ue donen aigua
als bracals qu e perrne ten regar els
horts i els cultius fruiters de la
part baixa de la pa rtida de
Montead a, Aq ue sts es te llado rs, de
color groc, estan forrnats pe r una
pa la i un mecanism e de crema lle
ra accionar per una maneta que
perrnet el pas de I'a igua cap al
bracal, Un altre elemenr Iona -

1- (O km I Omin)
Un cop posar el comptaqu íló

melles a zero, segu im el carril bid
pe l costar de la sequía Majo r i la
travessem per un pont sota un
po rxo. Creuem el carrer Enrie
Farreny i continuern pel costa l de
la sequía. la q ua] to rna a desa
paréíxer sota la N-240.

El reg de
l'horta
de
Lleida,
en 'bici'
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2- (0,6 km I 5 min)
A l'a ltra banda de la carre tera,

en el punt on acaba el carril bid i
to t j ust al costar d'una Ion t, torn 
bern a la dreta per retrob ar la
sequía. Les obres de revestímen t
de la séquia qu e es d uen a terme
ens pod en obligar a baixar de la
bicicleta en algun tram cun del
recorregut, Aque stes obres supo 
sen un augmeru de l'elid éncia del
cana l, ja qu e dismm ueíxen les
pérdues per infiltracióaixí com el

gar segons que es cregui conve
nient. Si us cal un map a detallar
de la zona, LIS recomanem el
ma pa coma rcal de l Segriá, de
l' Institut Car tográfic de
Cata lunya .

Deseri ci ó

El punt de part ida de I'i tinera ri
és la Casa del Cana l de Pin yana,
situada al passeig Onze de
Seternbre , entre el pave lló muni
cipa l i la sequía major, Sobre la
D.?J:l~ •<ti,ru l{1rIa aJij J:asa, elel ._
pona d'e nt rada a la Casa del
Can al veurern catorze escu ts que
corresponen als munidpis regats
pel canal. En aquest punt ID tro
bem tarnb é una roda hidráulica i
una escultura que representa la
figura del pagés en el rnoment
d'obri r la paia de l'este llador.

Jordi Martínez
ENGINYERAGR NOM

'a rídesa de les planes
ponc ru ines. amb menys
de 400 mm de pluja
anuals, relaciona més les
con trades del sud de
L1eida amb els paratges

semídesen ics del nord d'África,
que no pas amb les verd es i
humides plan es del conuneru
europeu.

Tanrnateix, és precisarneru del
nord d'Arrica d'on fou importada
la cu ltu ra del reg, qu e transforma
cls sccans de car ácter estep ic en
zones hurnídes adients per als
co n reus de regadíu, Al segle XII,
durant la dorn inaci ó islámica,
s'In trodue íxen les prtrneres obres
de rcgatge. Peixeres, canals,
séquíes. sínies i bracals consutueí
xen una infraestructura de reg
q ue suposá una rápida i pro funda
tra nslorrnad ó. i va pe rmerre la
confi guració d'un no u paisa tge:
tDOf.\,'\.(lc.1JpJ¡!a" ,, ~ .. ""'"" '0"

l'hona de L1eida .
Litlnerari qu e us proposem per

descobrir el reg de l'horta segueix
la seq uia del Mig i la sequ ia Major
del ca na l de Pinyana en el seu pas
pclterme de L1eida. Aquest can al.
co ns truú el 12 16 per Pere
Rairnon de Sasala, conegut com a
Cavasequles, té la seva peixera a
la Noguera Ribagorcana, tot just
per so ta de la presa de Santa
Arma. Trave ssa els termes
d'Alfarrás, Almenar, Algua íre,
Vilanova del Segria i Rosselló, on
pan del cabal és derivar a la
sequía del Cap, Al terrne de
Torrefarrera . lOI jusi abans d'en
trar al terrn e de Lleida, rrobern
una nova bifurcació, la qual dóna
1I0c a la sequla Major i a la sequía
del Mig -construída el 1329 [un
tameru arnb la sequía del Cap.
Passat e l Tur ó de Gardeny, i a
l'a lcada de la cla mo r de Ju ncosa,
ambdues sequíes es retroben, des
pr és de rega r un a tercera pan deis
culuus de regadíu del ier rne de
L1eida.

Es tracia d'un recorregut de 28
km sense cap dilicu ltat , que es
realitza en menys de dues hores,
pero que es POI escurcar o allar-

1



19- (26,0 km / lit 44 min)
En un revolt a la dreta i IOt just

abans d'arribar al carní de
Vallcalent, prenern un camí poc
marcat que surt a l'e squ erra,

18- (24,8 km / lit 39 min)
A l'altura d'una casa de fang

girem a l'esquerra per retrobar la
sequía i seguir-la pe r l'esquerra
fins arribar a una campana, on
aba ndonem la sequía definitiva
ment per un CaJIÚ a l'e squ erra, ro!
vorejanr un pi de gran alearía .

blau i estan formats per la pala i
un cargol am b roda que permet
abrir-la .

A partir d'aquest pum seguí 
rern , don es, la Sequía de l Mig en
el seu recorregut per les partides
de Momcad a, Boixadors i
Vallcalem !ins ben a prop de I'ini 
ci de la ruta .

14- (13,0 km / 52 min)
Travessem la carretera. N-230.

20- (26,7 km / lit 47 min)
Davant d'una casa de pedra

girem a la dreta i seguint el carril
bici pel carrer Enrie Farr eny arr i
bem al pum de partida de l'itine
ra ri. i retrobern la Casa de l Canal
de Pinyana, de sprés de recó rrer
un s 28 km pels camíns que vor e
gen la Sequía Majar i la seva ger 
m ana petita, la Sequía del Mig, en
el seu pas pel terme de L1eida.

17- (24,5 km / l it 38 min)
Creuern la carretera . N-240 i
Creue m la carre tera. N-240 i

seguim pe r un cami situ ar a 50 m
a la dreta i qu e passa pe! costat de
l'Escola Técnica Supe rior
d'Enginyeria Agraria .

15- (13,7 km / 55 min)
Per superar l'obstad e qu e supo

sa l'au tovia, deixern la vara de la
sequía per anar a buscar un pas
elevar situ ar a la dreta.

16- (15,7 km / lh 02 min)
Retrobe m el can al i el seguim

per IOt un seguit de ziga -zagues.
Hi observern a més de is cultius de
Iruiters, algun cultiu herbaci i
alguna plantació de pollancres.
Els cam ps situats a l'esquerra són
regats per la Sequía del Mig, els
de la dreta reben I'aigua de la
Sequía del Cap i desguassen a la
Sequía del Mig.
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per una bassa que rep l'aportació
d'aigua de la sequ ía.

Un caragol amb roda permet obrir
la Séquia del Mig,que té menys

cabal d'aigua que la Séquia Major.
\';ClUc:U U ClI~UCl 4ut: ICl ~t:4Uli:lI IVldJUI.

12- (!l, ! km /44 mín)
Trave ssern l'autovia i girem a la

dreta per cercar un pas inferior i
tambar després a I'es querra per
retrobar la sequía.

13- (12 ,6 km / 50 min)
Arribern a la bifurcació on el

Cana l de Pinyana es divide ix en la
Sequía Majar i la Sequía del Mig.
Aqu esta segona sequía. de rneny s
cabal, es traba revestida en IOt el
seu recorregut i a diferencia de la
Majar, els estelladors són de color

10- (9,6 km / 38 min)
Voregem una de les poques

a!zines que trobern per aq uestes
contrades,

n - (10,8 km / 43 min)
En aquest tram la sequía forma

101 un seguir de petits sal ts natu
rals d'aigua que desapareixeran
un cop acabades les obres de
revestíment de la sequ ía.
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1l 1l l ull .

5- (4,2 km / !7 m in)
A l'alcada del restaura nt L.1

Dolceta travessern el carní de
Monteada. Si voleu escu rcar el
rccorregut podeu torna r a Lleida
per aquest camí i comp letar un
itinerari d'uns 9 km .

4- (3,7 km / 15 min)
Trobem un a ca mpa na qu e per

rnet eleva r el n ivell d'a igua per
regar cls cam ps aigüesarnunt.

8- (8,6 k.m / 35 min)
Passem per la vara de la far ine

ra La Perfecta, la qu altambé
aproíita l'energia hidráulica de la
sequía.

9- (9 km / 36 m in)
A la dreta obse rvern una xa rxa

de reg pe r degoieig alimentad a

al reg a tesa, ahrameru anomenat
reg per graverat, de superficie o
per inundació, el reg localitzat
asso leix el doble objectiu de
redu ir les pérdues d'aigua i dismi
nuir les pérdues de sol i el dele
rioramem de la seva est ructura en
evitar l'entollameru. TOl i que la
seva implaruació és mo lt me nor
que el reg a lesa, durantl'i linera ri
an irem trobaru algunes finqu es
a mb rcg per degoteig.

VE DELApAGINA ANTERIOR

6- (5, 1 km / 20 m in)
Un cu ltiu forestal de pollancres

t renca l'horltz ó a la nosir a dreta .
Es tracta de planracions d'especies
de creixerneru rápid que necessí
ten sois hurníts i són emprades en
la pr ducci ó de pasta de pape ro

7- (6, 1 km / 24 min)
Travessem la carretera -230 i

arribem a la larinera Ramon eda.
No és cap casualitat que aq ues ta
farine ra es irobi situada a la vara
de la sequía. Si bé lins fa una cin
qua mena d'anys I'energia hidráu
Ii a era sulicient per maure les
politges de is rnecanismes de la
Iarínera. avut només s'aproñta
I'en ergia hidráulica per produi r
l'energía eléctrica necessáría per a
l'enllurnenat.
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que els depredaven o del
corrent d'ai gua que podia
arrossegar els joves, i la llacu 
na sillada av iat s'omple de
vida .

També les avingudes són
font de diversificació deis
ambients vege tals de les ríbe
res i de contenci ó d'alguns
espais forestals. Després d'una
avinguda alguns arbres es
trenquen i desapareixen,
alt res, més flexibles com el
salze, es corben pe r resistir
l'embat de l'aigua. Apareixen
codolars. prats on creix l'herba
o cúmuls de llirns, i alguns
boscos es mantenen. Les
com unitats vegetals associades
als ambients de ribera són
diverses i am b estructures dífe
rents. des del p rat fins al base.

Ciar qu e, defensar la necessí
tat d'avingudes peri ódiques,
pot semblar un a frivolitat,

: especialment pe ls que les han
viscut en la seva cruesa. Pero,
ben pensar, no seria possible
establir m ecanismes per man 
tenir la segureta t de les perso
lL-'1úi r-J"';)cgnr\..'l'2l"l'UL '-R..'3 ' lR-'i~1T

nes i els béns sense renunciar
a la dinámica del riu ? Com es
podria fer?

Don es, en prime r 1I0c, dei
xant-li, al riu, una mi ca més
d'espa í. del seu espai. És a dír,
renunciar a ocupar la primera
lfnia fluv ial amb aprofíta 
m ents. La con ñanca en les
mesures de protecció ens ha
fet agosarats i ens hem perrn es
edificar o cultivar els camps
cada vega da més a prop de
l'aigua: sovint a costa de fer
retrocedir el bosc de ribera i
conv ertir-lo en una estreta
fran ja filifor me, aix ó si és que

Les avingudes
Lt::.} u v U 1!:Juut::.}

diversifiquen
els ambients

vegetals
••••••••
Potser

convindria
deixar-hi al

••••••••
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• •rtu, una mica
més d'espai

Hem domesticat
el riu amb

embassaments,
canalitzacions i

murs

saments, les canalítzadons. els
murs de contenció .. . per
defensar-nos deis peri ódics
negaments qu e, amb una cena
recurréncia, han provocat
greus danys a les person es i a
les seves propietats. La riuada
del 82, amb 3.200 m-zsegon a
la ciutat de Lleida. n' és l'exem 
pie m és proper, pero hi ha
aving udes registrades de 1907
amb 5.200 m' /segon o de 1937
amb 3.200 m' /segon.

Pero aquestes construccions
de protecció han suposa t el
con trol i la desaparició d'una
característica ecológica essen
cial deis nostres riu s, que són
les avingu des perí ódiqu es.
Quin sen tit ecol ógic hi ten en?

Les avingudes periódiques
han provocar , al llarg de la
histor ia deis nostres rius, el seu
canvi de traca t. l és qu e el riu
és din ámic, Una avinguda, més
gran o més petita, excava on
abans hi ha via una ríba, dípo
sita graves i llirns on abans hi
havia una tolla grossa . ..
Recordeu aque lles frases de les
l\t;cd= 'at¡m:u't's a"k>ú",",d
padrines: unen, no et ban yis al
riu , que és períll ós, on av ui fas
peu . dern á pot ser que no n 'hi
facis... " D'aquesta manera, el
riu ha anat canviant la seva
llera d'un any per l'altre, i ha
deixat a les seves vares llacu
nes o bracos secundaris aillats
del curs principal . Aquestes
llacun es. sovin t sense pe ixo s,
són un espai important per a
la reproducció de molts ani 
mal s qu e desenvolupen les pri
meres fases del seu cicle bioló
gic a l'aígua . com per exemple
algunes granotes, gripaus o
insectes com les líbéllules i els
espiadimoni s. Aquí es dese n 
volupen a l'abric de is peixo s

, .El riu fl uctuant

Percebem les avingudes amb
recel í, sobretot. amb por. Amb
por i recel ju stifícats per la
nost ra historia on han desapa
regut pe rsones, esforcos i
íl-l uslons amb un cop d'aigua
d'un moment i dava nt la
impotencia general. 1 en con 
tra d'aquests recels i d'aquestes
po rs bem utilitzat el nostre
enginy per protegir-n os.

Hem domesticat el riu ; aixó
ens ha pe rmes viu re i treballar
amb una cen a tran quil .Jitat a
la seva vora. Hem utilitzat
diferents recursos: els ernbas -

el nítrogen amoniaca l o la
conductivítat, de fa uns anys i
les actuals,

1és que, malgrat que I'aigua
sigu i un element important del
riu -de fet l'elernent definitorí.
ja qu e si un riu no porta aigua
lanornenem d'altres maneres:
torrentera, barranq ue ra, ... 
l'aigua per si sola no fa un riu .
1 és que ningú DO confon UD

cana l com el de Serós, o el de
Balaguer. amb un riu. Perqu é
el riu també implica una vege
tací ó de ribera qu e cre ix a la
seva vora i al seu interior, una
fauna associada, una relació
directa amb les aigües Ireáti
directa amti les aigues ireau
ques, un microclim a particu
la r. .. en definitiva, un riu és
rnolt més qu e aigua .

Per tant, la millora de la
qua litat de les aigües és el pri 
mer pas en la recuperació deis
nostres rius, pero no ho és tot.
Recup erar els r ius implica qu e
han de mantenir les seves Iun
cíons ecológíques i complir de
forma completa el seu paper
en l'ecosiste rna . 1 aix ó vol dir
tarnb é la recuperació de la
continuú at de is arnbients de
ribera lligats al riu, la recupe
ració de les especies íaunístí
qu es própíes d'aquests
ambien ts. la recuperació de l
cabal mínim fins i tot a l'estiu ,

28

Este r Fanlo Grasa
BiÓLOGA

fJ COL·LABORACIONS

El riu Segre, quelcom
/ .mes que aigua

A
vaneem en la reeuperació

.ó1 deis nostres rius !
~ Aquesta és una frase

qu e podri a (i qu e pro
bablem ent ho fa)
encapca lar qualsevol

fulletó divul gat iu que canti les
excel-lcndcs d'u na nova esta
ció depu radora que s'inauguri:
o de la millora de is cicles pro
ductius d'algun es indústries
qu e incorporen tarnbé proces
sos de depuració a la seva
cade na, per evitar llanear
aigües contaminades directa 
aigües conta minades directa
meru als rius. 1, a Iorca de sen
tir-ho, i tarnbé de cons tatar
a rnb els nostre propís ulls qu e
el qu e passa per davaru de la
dutat no é aquella a igua ter
bola amb grans quanrítats des
cuma blanca su ran t, ens
creiem que els nostres rius es
recu peren.

Pero, és en qu e es recupe
ren ? És cert que rorn ern a
ien ir rius i no c1avegueres a cel
obert? La qualitat de les aigües
ha millorat els darrers quinze
an y , aquesta és un veritat
inqüestiona ble. 1si algú té
dubtes nom és cal qu e compari
les an álisi de parámetres fi i
coquím ics com l'oxigen díssolt.
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Recuperar el riu, en aques t
sentit més ampli del terme.
implica consolidar l'ecosistema
fluvial en la seva complexitat i
globalitat, és a dir, recuperar
aquelles especies ernblernárí
qu es qu e són indicadores
d'una bona qualitat de l'hábi
tal. recuperar les Ilacunes mar
ginals associades a la dinámica
fluvial , recuperar la continuúat
deIs ambients Iluvials i consi
derar també la franja de vege
tació de ribera associada que
permeti el funcionalisme com
a veritable corredor ecológíc
del territori...

1 tarnb é. per que no? recu
pe rar el riu -a la ciutat i al
ter ritori- com espai de trobada
social 1gaudi col-lectíu. on
poder passejar, trobar-se, ban
yar-se... Potser alguna vegada
heu pensar. quan passegeu per
la platja de la Mar-bella o del
Pc.')7fCtqU u1. Yá'íf'mp.Ui:u8'U'U\".1

Boga tell, a Barcelona, que
aquests espais nosaltres també
els podríem recuperar al riu ? 1
al Poble Nou, també semblava
difícil recuperar el mar!

conspícues d'invertebrats o
arnfibis
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l'aigua és un element preuat
pels ésse rs vius.

Pero moltes esp ecies d'ani
mals han desaparegut, espe 
cialment aquelles amb requeri
men ts ecologícs més estrictes i
qu e serveíxen com a indica
dors de la quaJitat de l'h ábítat,
ja que la seva presencia indica
un h ábitat ben conservat.
A1guns -pocs- encara recorda
ran haver vist o sentit parlar
de les lIúdrigues del Segre. al
seu pas per la plana o de les
tortugues de rierol (Mauremys
leprosa) . per esmentar dues
especies conegudes per to t 
hom.

També les cornunitats de pei
xos han canviat. La introduc
ció d'espécíes foranes realitza
da sovínt. durant les darreres
decades, de forma íncontrola
da i inconscient en alguns
pun ts del riu ha suposa t la
proliferació dalguns peixos
allóctons en detriment de les
poblacions au tóctones. algunes
de les quals prácticament han
desaparegut. 1 quin problema
aesaparegút. Yquin prooieina
hi ha que hi hagi peixos cen
treeuropeus o american s als
n ostres rius? Dones básicament
la pérdua d'especíes i de patri
moni genetíc i l'a lteraci ó de la
dinámica ecol ógica, pero aix ó
seria motiu duna a1tra reflexi ó
més llarga.

Recuperar el riu també és íer
esforcos per recuperar -rein
troduir- algunes poblacions de
fauna. emblemá tica dei s
ambients f1uvials de la plana,
com a indicador i mostra de la
recuperació del funcionalisme
ecológíc de l'hábitat. Aíxo, de
ben segur, també anirá associat
a una recuperació d'altres
comunitats faunístiques menys

El riu la flora i la fauna

citat de connexió su posa ana
Iitzar les díscon tin uúats qu e es
produeixen al llarg del seu
recorregut. com són les dutats.
les carreteres, els ernbassa
rnents, a lgunes aetivitats
ind ustrials... i dissenyar els
mecan ismes de pas o de deri 
vació perqué els ésse rs vius les
puguin supera r.

Cal remarcar, pero. qu e és
una contimútat d'ambients de
ribera lligats al riu , qu e no de
boscos excJus ivament. És a dir,
un con tinu d'espai s en els
qu als se succee ixen prats amb
herba, codolars. bo squetons de
tarnarius, canyissars, bo scos de
ribera ... 1 només us cal pensar
en com és la Mitjana, que no
és un bo sc continu sin ó que té
espai s més oberts amb herba
on creixen tamar ius esparsos.
o codolars on apa reíxen flors
anua ls, etc. i és aq ues ta diver
sitat dambients el que perrnet
aco llir una major díversita t
d'espécíes de flora i fauna amb
requeriments dífere nts , des de
les que n ecessiten espa is oberts
tes queñecessúen espais ooerts
per nidificar. alimentar- se o
créixer fins a les que req uerei
xen zones m és tancades i
ombrívoles.

Vinculat s al riu , a l'aigua, hi
ha mol tes plantes i anirnals.
A1guns - bastants- que necessi
ten els ambients de ribera per
trobar l'aliment, un espai per
viure i amagar-se .... altres úni 
cament s' hi atansen esporádi
cament. 1 és que l'aigu a és un
de is tre s elements b ásics de
l'h ábitat de is éssers vius, junta
rnent amb l'aliment i l'amaga 
taU o l'espai , És per aixó que

El riu un tot

AIguns encara
recorden les

llúdrigues del
Segre

••••••••
Recuperar el
riu és també
nu es tamoe
recuperar la

fauna

••••••••
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El riu és també un espai
natural que discorre per tot el
territo ri i el travessa. Aqu esta
caracte rística Ii confere ix una
gran capaci tar com a corredor
ecológíc, és a dir, com a indret
pe l qua l circulen les plantes i
els an imals per desplacar- se
d'un territori a un altre .
Recuperar o potenciar la capa-

VEDE LA pAGINA ANTERIOR

es mamé.
Perqu é no només és renun 

ciar als aproñtaments produc
tíus d'una estreta franja IIigada
al riu, per perrnetre desenvo
lupar la seva dinámica, També
és un mecanisme de pruden
cia. La nostra confianca en les
grans solucions que faciliten
les iníraestructu res, de vegades
ens fa ser ímpruderus, i més
d' una vegada he m vist que
alló que sem blava impossible
ha acabar succeiru. No oblidem
que els rius só n els desguassos
del te rrito rio és a dir, els 1I 0cs
pe ls qu als s'e vac ua l'aigua que
plou a la conca i, en d imes
contine nta ls com el riostre.
aques ta POI caure en grans
quantitats i conce nt rada en un
cu rt espa i de temps. Si aixó
coincideix arnb la desapa rició
de grans extensions de bosc
de grans extensions de bosc
(lnccnd is, ta les... ) i la im per
mcabilització de l terrítorl per
la pavimentació de les cí utats,
in fraestructurcs ... l'escorren tia
superficial pOI ser mo lt gran i
aquesta aigua sempre acaba
circularu pe ls rius .

Pcr tan t, la prudencia i la
recuperació de la dinámica flu
vial coincideixen en actuacíons
que impliquen repensar els
u os deis espa is d'inílu énd a
fluvia l de ma nera que pu gu in
integrar les avíngudes. L'oci,
l'esport. l' ús cultural del pai
satge i, ñns i tot, alguns usos
agrfcoles. poden ser compati
bles.

fJ COL·LABORACIONS
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El dípó sit general
d'aigües i la xarxa
de fonts públiques
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HISTORIADORS

finals del segle XVDI les
du ta ts eu ropees van
conéixer un creíxerneru i
un de senvol upa rneru
espectaculars. Les
monarqu ies il-lustrades

eren el model pol ític dominam a
Europa i sota el seu impuls i
dírecdó es van promoure obres
públiques de magn itud descone 
guda des de is die s de l' im peri
ro ma . Aquestes in íraestructures,
encara que no scmpre van ser
d'utilitat pública, van ajudar a
modernitza r i a fer qualitativa
ment més habitables les ciutats
europees, L1cida no va ser una
excepcí ó. i fins I tot pot ser presa
com a exernplc de ciutat de la
ll-lustració, atesa la importancia
de les ob res pú bliq ues realit zades.

El capdavaruer de la dita era
il-lustrada a la nostra ciutat ha
estar el marq ues de Blondel, IOt i
que. com dirern rn és endavaru. és
injust continuar atorgant-lí l'ex
c1u ivitat de les gra ns obres
ernpreses. Sen dubte, fou
Blon de l un bon governa nt i un
gran imp ulsor de nombroses
infraestructures a Lleida, pero no
hem d'oblid ar q ue en la major ia
deis casos foren altres els qu i va n
idea r i cornenca r les cons rru ccions
més impona nts. Pcr ex ern ple.
poes han sen tir a parlar del bisbe
Joaquín Sánc hez Perragudo, rnort
el J782 i aute ru ic pare del dípósít,
possiblernent l'obra m és impor
taru i emblem ática de l període.

Sánchez Ferragudo va projecta r
i. fins i tOI. va buscar Iinancament
per construir un gran dipósu d'aí
gua potable a Lleida.
Malau radamem , va morir abans
de posaren rnarxa la seva idea,
j u I q ua n es corncncava a es ten
dre per la ciu tat la gran plaga que
pa radoxa lme n t va do nar l'empen 
la defin itiva al projccte. Fou. co m
de iem. aq ues t de saslre el qu e va
fer ren éixer la idea del difum
bisbe entre els ma nda ta ris de la
ciu lal. El comte de Lannoy (o
d'Aunoy) i l'Ajuma me m van

crea r una Juma de Sanitat amb
l'objectiu d'esbrinar les causes de
la pesta. així corn de la seva futu
ra prevencíó. A cornencarnen ts de
1783 la Juma ja havia elaborar un
informe de nou punts en els quals
s'exposaven les possibles causes
de la tragedia.

El prim er pum resul ta nou i
alho ra descon certaru, ja qu e no es
tracta d'un problema ex clus iva 
ment sanitari oLa Junta considera
com a pr incipal cau sa les péssirnes
condicions de vida de bo na part
deis lle ída tan s, especíalme nt deis
jorna lersque vivien arnun tegats
en coves i cases ruinases al
Canyere t. En l'in forme, es parla
clarament d' un problema cró níc
en la ciu tat per manca d'h abíta r
ges. qu e havia de ser solucionar
urgentmern . Així, sego ns la
Juma, calia constru ir nou s habi
tatges tant din s com fora deis
rnu rs. L'en orrn e cre ixerne n t de la
població lleídatana al lIarg de l
segle xvm no podia manren ir-se
limi tat a l'ant ic recinte ernmura
llat,

El segon pu m va dírectament al
tema que en s ocupa. Es confirma
la necessítat d'a ssegurar el submi
nistrarnenr d'aigua po ta ble a la
du tat , Malgra t que en un primer
moment es va parlar de construir
un aq üeducte i diverses Ionts, a
poc a poc es va anar adoptanr la
vella idea de Ferragudo.

••••••••
L'estudi sobre

la pesta de
1783 demana

una xarxa
d'aigua potable
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Finalmenr es constru iría un dípó
sil. Resp ecte als se t pu nrs restants,
poc tenen a veure amb la xarxa
d'aigua potable, pero donen una
idea prou aproximada de la míni 
ma salubritat de la nostra ciutat
en aqueUs anys.

Una vegada soluc íonats els tr á
rnit s burocr átics a Madrid, i asse 
gura t el finane;amenr del projecte.
es cornencá a bu scar ernplaca
rnen t pel dip ósit. Sego ns l'a rqu í
recte M. An gel Corbe lla, la seva
ubicació va tenir molt a veure
a mb l'orogra ña del terreny. Si
observem una serie d'imeressants
grava ts conserva ts a l'a rxiu de
Simancas. rea litza ts quan es bus
cava lloc per construir la nova
cat edral. veiem com hi havia una
depressió a la zona on act ualrnen t
es troba el dip ósit. la qu al facilita
les tasques de construcci ó i va
oferir un espai idoni per dur a
terrne el projecte .

Tan sois un any de spr és, el 20
de mare; de 1784, comencaren les
obres amb índde nt ind os. Al
mateix rnornen t de l'in ici de les
Ieínes, el tínen r del rei de la placa.
o el qu e és el ma teíx, l'autoritat
m ilitar responsable del cas tell. va
orde na r la suspensí ó deis treballs,
La causa fou el temor del milita r
que les excavacío ns poguessin
malmetre e1s Ionarnerns del cas
tell , afectar seriosamenr el sistema
defensiu de la ciutar. L'assumpte
no arriba a més gr ácies a la ínter
venció del cornte de Lannoy
(d' Aunnoy) i d'alguns membres
de l'Ajuntament que es van pren 
dre les inesperades queixes amb
humor. El comte, superior en el
comandament, va ordenar la con
tinuació de les obres alhora que
ca lmava com podía el vell oficial.
Aq uest con tinuava capfíca t en el
suposat pe rill de la con str ucció del
diposit, fins al punt qu e ilies des
prés va enviar una carta de pro 
testa en que criticava durament
els mandataris de la ciUla\.

. '
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Quam al dip ósit, aquest va ser
constnút al bar ri de Boters
segu int el projecre de l'arquitecte
lleídat á Agustí Biscarri. La má
d'obra estava composta per 200
d' aquells jo rnalers del Can yeret
que tanr van preocupar la Junt a
de Sanita t. Les obres van conti 
nuar a bon ritme tot i les
ínclemend es clirnátíques i les
deserd ons deis rreballadors quan
era temps de collita. Quan va arri
bar Blondel, el 1786, les obres
estave n molt avan cades, fins al
punt que un an y despr és, l'ocru 
bre de 1787, van fina litzar. El
resultar va ser un impressionant
dipósit de més de 1.000 metres
quadrats de superfíd e útil. 25
columnes de 0,80 metre s de base
i amb una capacitat per 8.677, 14
m' d'a igua,

Aquest proj ecre es completava
arnb l'edifícació de diverses Ionts
públiques en dilerents llocs de la
ciutat. i aprofitava, lógicarnent. el
recorregu t de la cond ucció d'ai
gua qu e sortiria de lobra princi
pal.

Diverses eren les Ionts, basses i
abeuradors qu e hi havia a la ciu
tal pel seu subministrament d'ai 
gua abans de la iniciadó d'aquest
projecre, distribució que comple
taven els aiguaders qu e la puja
ven des del riu . Aquests sortidors
tenien el seu origen en corrents
subterran is naturals o en petits
dípósits int ermiten ts que de vega
des, igual que el riu, la ponaven
terbola o contaminada .

La tasca pe r descobrir l'exísrén
cia daquestes lonts i la seva ubi
cació real és ardua i plena de difi
cultats a causa de les moltes
tran slorrnadons que ha tíngur la
nostra ciuta t. La cons ulta de les
Ionts, principalment gráfíques
(pláno ls i mapes), ens pOI donar
un a bona base, pero tot i aixi
correm el perill de trobar-nos amb
projectes que no es van desenvo
lupar mai o amb la imaginació de
l'a rtista .

Malgrat aíxó. deis punts de sub
mini stram en t d'a ígua anteriors al
diposit podem ressenya r, tal com
descriuen José Rabasa i Fra ncisco
Rabasa en l'estudi El sumin istr o
de agua pota ble a la ciudad de
Lérída, les basses de la Suda, la
Major o de Santo Tom ás, la de la

PASSA A LAPAGINA SEGÜENT

Font de la placa del Pla de l'Aigua.

Font de la Baixada de la Trinita!.

Font de la placa de Sant Antoni Maria Ciare!.
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Trin itat l dels Caputxins. la de la
placa dei s Polls, la de la Sal. la de
Sant Jaurne, la de Cappont. la de
Sant Anastasí i moltes altres situa
des en cases part icu lars. De Ionts,
podem trobar la de Cardooa o de
l'Aigu a rdent , cone guda am b
aquest ú ltim nom des del 1823,
pero de la qual tenlrn noticia des
de l )482, la del carrer deis
Curt ido res Bajos, situat sota el
car rer de l Carme, la de l'Hospital
de Santa Ma ria i la de la placa de
San t Joa n (enca ra qu e aq uesta
úl tima no está documentada).
Fina lment. podem trobar els
abe urado rs de la Po rta de San t
Aruoni. de Sa nt Gil, de la
Magdalena, de Boters i del Pla
deis Gramátics,

Creiem importan t alegir una
ex plicaci6 a aq uesta extensa !lista.
L'abeurador de Botcrs, al qual els
dos auiors anteriors no donen
gaire importancia, apareix a
alguns plánols de la durar com a
Ioru pública arnb el norn de Iont
de les Piqu es. No tind ria cap rnés
importancia si no penséssirn que
rnolt probablemeru el correru
d'aigua que alimeruava aquest
sortídor, e l de vallcaleru. és el
mateíx que servirá per construir

la cana litzaci6 qu e portara aigua
al dip ósit . La so rt d 'aq uesta lont
esta Iiigada a la urbanítzacíó de la
zona qu e es va endegar amb la
iniciació de les obres. En un pr i
mer mornent eslava situa da al
mig del carrer de l 'Arroyo (actual
Ja um e 1 el Conq ue ridor), i ocupa 
va un espai ent re dos edilicis. En
edificar-se la zona es va traslJadar
al cap del mateix carrer, al costa l
de la porta de Boters. Finalment,
no saben exactament en quin
mornen t. es va desmuntar, i ha
quedat actualrnern un deis seus
caps a la Iont de la placa de Sant
Llorenc,

Com ja hem dit, la cons truc cí ó
del dipósit va equipar la ciutat
amb sis noves fonts públiqu es. La
pr imera d'aquestes fou la Ion t de
l'Bnsenyanca. ja qu e estava situa
da a la facana del convent de la
Com pañía de María y Ense ñanz a,
al carre r de la Palma. Amb rnotiu
de I'ampliació d'aquest ca rrer al
segle XIX, la font queda al rnig de l
carrer, la qual cosa fa que el 1886

••••••••
Un diposi: i set
fonts públiques

per a Lleida

es decideixi desrnuntar-Ia i sen
col·loca una de nova a la placa de
l'Ereta . Als anys 70 es recupera
del magatzem m unici pal i se situá
al seu emplaca ment ac tual, a les
escales que pugen a la placa de
San t An ton i Mari a Claret.

La segona lont lou la del car rer
Cavallers o del Roser, perqu é esta
adossada a la facana principal del
convent de Santo Domingo, m és
conegu t pel Roser, ja qu e en
aq uest conven t hi ha via la con íra 
ria del santíssírn Roser. Aquesta
font, enc ara que reformada, enca
ra continua en la seva ubicació
original.

La següen t Iont és la qu e ano
m enern de la Catedral, perqu é
esta situada al seu costar, exacta
men t al carrer Almo dí Vell.
Peques dad es te nim sobre la seva
traject ória, únícarnen t podem res
senyar que aquella va ser la seva
localit zació fin s qu e i'any 1940 va
ser tra sIJada da a I'interi or de l
red nte de la cat edral.

La tercera fon t proj ectada va ser
la de la placa de Sant Francesc.
Amb rnotiu de la construcdó del
dip ósit, l'Ajuntame n t decidí urba
ni tzar aque sta placa i dotar-l a
d'u na íont pública, la qual podem
veu re d arament en els pl ánols de
la ciu tat amb dos abeuradors al
seu costat. Va estar en funciona
ment, encara que després d'algu
nes refo rmes, fins l'any 1884 en
qu e l'Ajuntament decideix des-

Fonl de la Cosla del Jan.
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Fonl de la placa de l'Erela.
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Anliga tonl del luró de Gardeny.

Fonl de la placa de I'IEI.

Fonl de l carrer de is Cavallers .

d 'aquesta placa la Iará desapareí
xer per sempre.

Finalment, tenirn la de
Gardeny, /' única de les sis que no
rebia l'aigua de la nova canalítza 
ci ó, sin ó d' un corrent natural.
Aqu esta és coneguda també com
la fonr del Governador, ja que va
ser Ieta a compte del ma rques de
Blondel. Aquesta 10m va mame 
nir el seu emplacameru original
fins qu e les obres de construcci ó
del passeig de Ronda la deixaren
aillada a la lalda del castell en l'a
rra sar les escales que hi donaven
accés. Finalment, I'any 1974 es va
traslladar fins a la baixada de la
Trinitar, on podem veure-la enca
ra avui dia.

Aquestes íonrs no Ioren les úni
ques que aprofítaren el ramal del
diposit, pero sí les qu e es varen
construir amb el projecte inicial.
Anys més ta rd aparegueren noves
font s públiques com la de San t
L!uís o de Prirn , constr uida al
davant del carre r del Corre u Vell i
de la qu al act ua lrnent no queda
cap rastre, la de la placa de Bea o
Veya, situada a la part super ior de
la baixada de l'Audiencia, un a
mo dificació de la que hi ha a
l'Hospital de Santa Ma ria, actual
men t situ ada a la facana lateral
de l casal de Joventut
Rep ub licana, així com d'altres
qu e no indoem en aquest petit
estudi perq u é n o tenirn la segure
tal qu e realment existissin.

muntar-Ia i portar-la fins a la
Costa del Jan. En aquesta nova
ubicació, molt probablement es
complement ara amb una estatua
origina ria de la 10m de les Sirenes
(tal com es por veure en una
fotografía de principis de segle
publicada la poc per un diari de la
dutat ), de la qua] parlarem tot
segu ir. Al voltant de l'any 1976 la
brigada de monuments la va
relormar definitívament.

La dnquena 10m va ser la de
Sant Joan, anomenada la de les
Sirenes o de Neptú. Situada al
centre de la placa. era realmen t la
mé s espectacular de totes ja que
tenia una alearía de 7 metres i
estava adornada per sire nes que
tre ien sortidors d'aigua pe ls pits i
dofins que leien el mateix pe ls
nassos. Aquestes figures no van
ser del gust de tothom i an ys des
prés van ha ver de ser canviades
per altres de m enys "atrevides" ,
una de les qu als, amb el pas de l
temp s, va acabar col-locada al
dam unt de la lont de Sant
Francesc en la seva nova ubicad o
de la Costa de l Jan. Les transfor
macions de la placa de Sant Joan
obliguen, el 184 1, a traslladar la
lont de les Sirenes a la placa de
San t Antoni, i en van construir
una de nova adossada a les escali
nates que pujaven al carrer de
Fraga. La font de les Sirenes con 
tinuara en la seva nova ubicació
fins al 1877, quan la urbanització

Fonl de la cruilla del carrer de la Palma amb la placa de Sanl t.lorenc,



social en una situ ació d'equilibri
permanenr amb el medí arnbíent i
cal qu e tot s ho defen sem.

Per aixó avui més que mal és
vigenr una de les conclusions de
la Declaraci ó de Dublin de 1992,
ciutar on va tenir lloc la
Confe rencia Inrernacional sobre
I:Aigua i el Medi Ambient, que
diu aíxí: • I:ordenació efícac deis
recursos hídrícs exigeix un enfo
cament integral que vinculi el
desen voluparnent social i econ ó
míe amb la protecció deis ecosis
temes naturals, amb la indusió
dels lligams entre les rerres i les
aig ües de les conques de captació
o els aq üííers sub te rranis ".

Pero aquests conceptes de pro
tecció de l'entorn i d'estalví de
recursos, hídrics en el cas que ens
ocupa, no són nous en agrono
rnia, Un de is objectius clássícs, per
pan deis t écnics, ha estat red uir el
consum d'aigua i optimitzar el seu
ús per part de les especies conrea
des. En aq uest sentir, la tecnolo-

• gia s' ha desenvolupat molt i, així,
deis tradiciona ls sisternes de reg
per gravetat, en que la planta
no més aprofita un de cada dos
litres aportats, s'ha passat a l' ús
opnpr::lJit7::lt npk rp q c: ]n r ::lli t 7 ::l t c:

generalitzat deIs regs localitzats
que tenen graus d'efícíencía supe 
riors al 90 %. Així ma teix es tre 
balla en l'acrualitat . molt activa
ment, en la modelització de is
anomenats regs deficitaris contro
lats. que suposen sotrnetre la
planta, en deterrnínats moments
del seu cicle biológic, a una certa
escassetat d'aigua de manera que
la producció no disrninueix sigui
ficativament i s'optimitza la rela
ció entre la producció i la quami
tat d'a igua aplicada. La millora
generica s'esfor, a a trobar varie
tats resistents a la sequera i fins i
tot s'aprofiten aigües residuals,
previamenr depurades, pe r al reg.

De la mateixa manera que al
sector agrari hi ha una preocupa
ció perrnanent per red uir el con
sum d'aig ua, cal que la societat
urbana rambé en prengui cons
ciencia i adopti les mesures
adienrs que h a perm etin. El cam í
sera lIarg. ranr per als uns com
per als altres, pero tors plegars
depenem de I'aigua de la ma teixa
manera i per aixo ens ha d'unir
un imp ortant compromís: trobar
el punr d'e quilibri ent re les dues
form es de societa t, la rural i la
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podria caure en la te rnptaci ó de
pen sar qu e la responsabilitar en
l'estalvi d'aigua corre spon només
al sector agrari i, fins i to t. que la
major o menor disponibilitat d'ai
gua per a usos urbans depen
exdusivarnenr del consum d'ai
gua de reg.

Be és cert que avui norn és el
20 % de l'aigua total consumida
es destina a usos urbans i indus
trials, pero la FAO determina que
els propers anys aq uesr percentat
ge s' íncrementará notablement i.
en previsió d'aíx ó, conv é sen sibi
lirzar tota l'opinió pública de la
válua de cada gota d'aqu est apre
ciat líquid o

A rnés, hem de pensar que l' ú
nica manera de garantir l'eq uilibri
territorial en un país és prom o
ven t l'adient desenvoluparnent de
totes les seves comarques. Una
efícac polit ica de consolidaci ó
territorial ha de procurar que no
hi h agi diferencies molt irnpor
tan ts ent re les densitats de pobl a
ció de les diferents zones. Per a ixó
és fonamenra l que tot s defen sem
que la gent que avui víu al camp i
del camp tingu i al seu abast els
mitjannecessaris per a prospera r
prAJ1(nnir::lnlpn t .nrí'\ <::nF rit::l,t n l1P

econornícarnent. prospe rita t que
passa en molts casos per la conso
lidació de is seu s regadíus i també
pe r la implamació de noves
superficies que puguin ser rega 
des.

Pero no només hem de pensar
en termes de consum i de repartí 
rnent (d' aigua en aquest cas), sinó
que també hem de ser conscients
d'un aspecte fonarnental que con 
dicionara el riostre futur com a
societat: el respecte a la natura, a
I'enrom. El te rrne de · sostenibili
rat" (paraula que deriva del verb
sostenir, sustentar) va ser incor
po rat a la te rminologia comunita
ria en la Conferencia Europea
sobre Dese nvolupamenr Rural
celebrada a Cork (Irlanda) I'an y
1996 i avui és un concepte de
gran act ualitat. La sostenibilita t
represenra la possibilitat de satis 
fer les n ecessitats de la població
actual sens e comprom etre les
necessitats de les generacions
fmures, respectant la biodiversitat
i limi tant I'expl otació deis recur
sos naturals mitjan,ant un a gestió
eficienr i una adient organització
social. La sosteni bilitat suposa
enrendre el desenvolup amenr

tota l de 153.000 ha . Com a exem 
pie de la importancia de l consum
d'aigua per pan de les terres de
com eu, serveixi tam bé el fet qu e
la quanritat d'aigua de reg que
cons um eixen les comarques de la
Nogue ra, el Pla d'U rgell, el Segria
i l'Urgell, duranr una campan ya
de reg, seria suficienr per proveir
el consum urba de tor Cata lunya
durant un any i míg.

Arri bats a aquest punr el lector

A les comarques trobem e l reflex
de la societatrural tradicional,

exponent de la cultura i la
consciencia social de I'aigua.

I:aigua qu e consumeix una ciutat
com ara Lleida durant un any és
equivalent a la que consumeixen
2.000 ha de terreny agr ícola de
regadiu , xilra que pot semb lar
molt elevada pero qu e no ho és si
conside rem que aq ues ra superficie
és aproximadament la decima
part de I'exten sió del terme
municipal de Lleida i qu e a les
comarques lleidaranes es reguen ,
en conj unr, tm total de 153.000
ha . Com a exemple de la
importancia del consum d'aigua
per pan de les terres de comeu,
serveixi també el [et que la quan -

de la societat rura l tradiciona l.
exponent de prime r ordre de la
cultura i la consciencia social de
l'aigua. Si ens íixem en les te rres
de ponent podrem constatar la
capacitar d'atracdó qu e I'aigua ha
exe rcit. de bell aruuv i, sobre la
població i així tenim qu e el 90 %
de les terres de regadiu del con
junt de les comarques lleídatanes
es iroben conce ntrades a les
comarques de la Noguera, el Pla
d' Urgell. el Segná i l' Urgell, en les
qua ls viuen 3 de cada 4 l1eida
tans.

Trobern. dones, que en els
rnoments actuals coexisteixen dos
rnodels básics de societat. el
model rural i l' urbá. Tots dos
depen en directarnent de la natura
ld.1'!'.'2i.."".(.\_.•dQ.ln"'_&>:'_'l ~Qdq,,- ncimp_

(de l 'aigua, de les rnareríes prime
res, de l'emorn oo' ) am b l' única
diferencia que el prim er n' és més
conscient com a conseqüe ncia de
la seva propia activitat.

En concrer i pe! qu e fa a les dis
poníb ilitats d'aigua, podern dir
que Cata lunya. en conjun t. no és
un país sec. Tinguem present que
la precipitacíó miljana és de 670
litres per m', deis quals s'aprofita
aproximadarne nt el 50%. Aixó
permet qu e cada catalá dispo si
d'una mica més de 1.700 m' d'ai
gua cada any, xifra a partir de la
qu alla PAO conside ra que la dis
ponibilitat d'aigua és satisfacto ria.
Pero també hem de valorar el fer
que la distr ibució de la pluja és
molt irregular. Així ren im anys
secs en [ront d'a ltre s més plujosos,
i comarques del nostre pa ís amb
pluviometries de més de 1.000
lilres per m' en front de comar
ques que eslan per so la de 350
lirres per m', dara ment insufi
cienl.s. Per aquest motiu es fa
necessar i difondre, al nostre país,
la cultura de I'esralvi de I'aigua .

D'altra banda, val a dir que e!
consum urb a d'aigua és molt petit
comparat amb el consum agrícola.
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AGRONOMS DE CATALUNYA

'agricultu ra va aparéíxer

l
a la Península Ibérica al
voltaru de l'an y 4500
abans ele Jesucrlst durant
l'cpoca coneg uda com a
neolüic i, rot i que hi ha
difcrems hipótesis. es

creu quc el model agrícola va n éi 
xer com a conseqüencía de la
pressió demográfica.

Des d'aleshore s i íins als nostres
dies I'agricultura i la rarnaderia
han estar decísíves en el desenvo
lupament de la nostra civilltzací ó.
nl IJOI i I \..~I ,L' u~ ',r.i"10,,-1ru" o ~ In a....n."1 v .

Pcr aixó l'activit at de l'h ome ha
estar tradicionalmemlligada a
con dicionants de tipus am bienta l.
i sobretot a l'aigua. que és sens
dubte el facto r limitant de més
pes en les activltats agrártes. Per
aquests moiius els poblars s'assen
taven en les terres de millor qu a
litat , on la dispon ibilita t d'aigua
cra més elevada (al costar deis
rius i lIacs) i en aq uells 1I0es on la
c1 imatologia era rnés benigna.

Els amies poblats van anar crei
xent amb el pas deis segle , i a
mesu ra que I'hom e va come n,ar
a diversiíicar les seves activilatS
economiques també va comen,ar
a variar el patró urbaníslic tradi
ciona l. Avui el secto r industrial i
el ector serveis defineixen nous
prototipu s dc colonilzació i erei
xement urba que es (onamenten
en paramelres economics i
come r ials, en absolut relacionals
amb I'en torn natu ral. Veiem , per
exemple, la gran den sitar de
població en la franja costanera
catalana justifi cada per una gran
activitat turística i industrial.

Pero aques ta diversi[¡cació és
mo lt recent i a moltes coma rques
catala nes trobem enca ra el reflex
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AAQUITECTES

es coma rq ues de Lleida

1
són una área geográíica
capdavarue ra en noves
experíencíes vinc ulades
al sector turfs tíc: així.
d'un ternps enes. han
prolifera t les actívl tats

anornenades d'aventura, grácies a
CJ II U Il II;;1I0U... .:I·U el V" ¡ H U lrO , 6T'a\...... .. u

la seva peculiar orograíía. En
aquest marc ha esta t Ionamenta l
el paper de l'a igua (rius, torren ts,
llacs, embassarnents...): encara
que, quasi sempre, s'ha ob lida t la
historia del que va significar con·
trotar, a principis de segle. els
recursos hidráu lics de les seves
conques per a rriba r a produír
av ui el 66% de l'energia eléctrica
de Catalunya.

Convé destaca r q ue la demanda
tur ística vinc ulada al patrim oni
cultural i na tura l és cada vega da
més tmportant i constitueix una
de les actuals mo tivac ions de viat
ge. Segons les previsions eíectua
des per l'OrgOltilladó Mundia/ del
Turisme (OMT). s'estimen, a rnitj á i
a llarg termini, creixernents més
elevats de l'anornenat turisme
cultura l pe r sobre de l rnés gene
ric.

La multiplicació de les estades
de curta durada. el creixe n t nivel]
d'ex ígéncla deIs visitants, l'aug
ment del temps de lleure i l' incre
rnent de la demanda i del consum
de nou s serveís culturals, en tre
d'a ltres , tan q ue sigui necessari
d iversificar i enriquir l'ofert a
turística dássica. Aqu estes pers-

pectives poden gene rar nove s
oportunita ts pel desenvolupament
soste nible del turism e natural i
cultura l a la Vall Fosca (Pallars
Ju ssá).

En la línía d'experiencies ende 
gades a partir de I'Estudi Integrat
de Promodó Turística, promogut
l'an y 1990 pel Patronar de
Turisme de la Vall Fosca. es pretén
obrir una nova iniciativa que
imerrelacioni la natura i la récní
ca. S'intenta rá mostra r el signifi 
cat de l'aigua, com a elern en t
caracte rísuc i defin itori del ter rito
ri, i es Iará un repás a les estruc
tures i ínstal-lacíon s que s' han
gene rar per obte nír-ne un aprofi-
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tarnent.
El fil conductor de l projecte va

encaminat a recuperar la memo
ria hist órica del passat, represen
tada singularment per la implan
tació de l'estructura hidroel éctrica
(1910-1940...1985) i descobrir la
real ita t acrual per m itjá de l'es ta 
bliment d'uns itin eraris sota un
cr iteri básic: po sar en re lleu els
elements d 'a rq ueologia in dustriál
am b els espais d' ín terés n atural i
paisa tgíst ic del seu entorn o

I:accés a la Van Fosca es realitza
a través de la ca rretera de la Pobla
de Segur al Pont de Sue rt (N-26 0,
an omenat eixpirinenci , fins arribar
a la població de Senterada.

Cal esmenta r que tot el trarn de
30 km es cons trueíx entre els
mesos de gener i ma rc de 19 12,
per perrnetre I'accés als treballs
endegats a la zona lacustre de
l'estanv Gento. '

A partir d 'aquí, la carretera qu e
porta a Cabdella (L-503), travessa
la Pobleta de Bellveí (on es tro ba
el canal i una rninicentral (1900)
-encara en funcíonarnen t-) i
s'endínsa per la valltot deixant
veure successivament les tres cen 
tra ls hidroeléctnques enm ig de
bells paratges: la Plana (1940).
Molinos (19 18) i Cabde lla (1913).
El recorregu t té un destacadíssírn
final a la cota 1785 (I'antic pla de

El campament de Cabdella amb la
central en construcció (1912-1913).

Es pot observar, en el primer pla,
les seccions de la canonada

forcada que estan amuntegades a
terra.

Saliente), on se situa la central
reversible d'Estany
Gen to-Sallente (1985) . i el teleíe
ric qu e com unica elllac superior
am b l 'embassarnent infer ior.

L arribada a I'estany Gento. en
zona de prepare envollada de
m untanyes, permet gaudír d'un
dels paisatges rn és singulars del
Pirineu. És el pun t de partida de
díferen ts itineraris senya lítzat s
que condue ixen al Par c Nacional
d'Aigüesto rtes i Estany de Sant
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Ma urici. Aquí s'hí troben encara
les restes de les íníraestrucrures
realítzades per Energía Bléarica de
Cataluña entre els anys
1912-1915: diversos trams de vies
¡ caste llets de te leféric, que con
necten amb altres estanys: les
íacanes de l'antic ho tel FECSA,
apareixen com a testimonis d'un
passat ines borrable que ens recor
da l'esforc de tantes person es
anonímes per aconseguir aquesta
formidabl e obra d'enginyeria.

Encara avui, sorpren la manera
de comunicar entre si diversos
estanys a travé s dun substrat gra-
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Un deis objectius de l projecte.
previarnent comentat, és l'acosta 
ment entre el passat i el presento
Res millor que relligar el sentit
abstraa e de dues paraules: aigua i
energia, recurs natural i explotació
respectiv arnent, per fer un plante
jameru de simbols grafics en el
paisatge que indueixin a recupe
rar la historia des de tres visions
dííerendades:

1. Territorial
Les referendes a I'abast territo

rial han de permetre acostar de s
d 'un ma rc ampti fins a la unitat
morfohidraulica de la vall del
Flamicell.

Tot el conj unt de conques, su b
conques definidores d'eixos flu 
vials (I'Ebre, el Segre, la Noguera
Pallaresa, el Flamicell ...) d'un a
banda, i sistemes i subsistemes
hid rologics (regió lacu srre de I'es
tany Gento) de l'altra , són ele
mems definidors de la pot en d ali 
tat i forma del te rrito ri q ue han
servit per generar els assenta
ments i les aetuacions territorials.

Binomi aígua-energia
Binomi aigua-energia

ció hist órica i una área de projec
cions. El recínte és, per la seva
posició, un bon punt de partida
deis itin era ris senyalitza ts.

Cornplernen ráriamen t s' ha de
vincular amb el Cen tre de Serveis
situat a Saliente, punt fina l de la
carre tera i origen, mitjancant el
teleferic, deis camins d'aeeés al
Pare Naciona l d'Aig üestortes i
Estany de Sanr Maurid.

El tercer objectíu representa
arribar a l'e stablírnenr d'uns
acords am b l'e rnpresa el éctrica,
ne cessari s per elaborar conjunta
men t un projecte de viabilitat,
amb rotes les me sures de segure
tar pertinents, per possibilita r la
visita a l'ernblem átíca Central de
Cabdella (1913). Aquest edifici
representa la primera planta pro
d uctora d 'electricita t a Cata lunya.
S'a limenta de l'aígua procedent
de la zona lacustr e de l'estany
Gento (arnb els seus estanys
intercounecta ts), conduída a tra 
vés d'un cana l fins a la cambra

• d'a igües (dipósit regul ador) 1. mit 
jancant una doble ean onada
forcada, arriba a la cen tral amb
un salt de 836 m de desnívell.
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tament del s recursos naturals, que
s'adreca a díferenrs collectíus,
comencant pels escolars, amb la
fínalítat de fomentar i estimular el
eon eixe ment de la singularitat de
la Vall Fosca en e1s orígens de la
produeció el éctrica a Catalunya .

Aquest capítol precisa d'unes
explicac ions complernentáries
sobre el procés de generadó
energ ética a través de l curs de
I'aigu a i sobre les tecníques u tilit
lOdes .

En una sego na fase, completam
l'estrueru ració divu lgativa apunra
da, es eomempla el eondidona 
ment i I'adequadó de l'antie
magatzem annex a la Central de
Cabdel1a construir l'any 1917,
com a Cem re d'acollida de visi
tants.

L'edific i, propietat de FECSA
ENHER, té una escala p recisa per
con vertir-se en el centre d'infor
mació general. Dota t amb un a
sala d'exposicions amb m aterial
fix (plafons, peces origín als,
maq uetes in teracti ves " ,), una
biblioteca arx iu amb documenta -

míe , albora que incideix Iorta
rnent en la morfologia de l terri tori
original.

Els ves tigis d'aquesta primera
índustríalítzad ó, així com l'estudí
de l'evolucí ó de les t écníques d'a
profitament dels recursos
hídrográfics. han de constituir
sens dubte. un punt d 'atracci ó de
visitants. I:oferta es complementa
amb dos aparta ts més del ruri srne
clássic: els ele ments d'interés
artístic i fonamentalmem els
espais d' interes paisa tgístic.

El recorregut, a través de la
carrete ra que segueix el Flamieell,
deixa entreveure la forc;a de I'a i
gua. S'estableix una ap roximació
seqÜeneial entre fites simboliques,
on centrals, canals i canonades
s'a lte rnen amb pobles i er mites, i
s' integren en el mateix paisa tge,
dins un matede referencies orientati
ves peral visitant.

Les accions, previste s sota el
bin onli aigua -energia, planregen
una can ega pedagogica i lúdi ca
albora. Es vol mostrar sob re el
teneny tota I'estruetura d'aprofi-

La fotogra1ia superior mostra una
Imatge de I'arribada de la canonada

toreada a la centra l de Cabdella
I'any 1913).

Panorámica de I'estany Gento amb les restes de I'an tic Hote l FECSA (1914).

pera el camí natural de pas en tre
el Pallars i la Ríbagorca. concreta
rnent entre Cabdella i Boí; el 00
qu e (ElCarrilet), coind delx amb el
tracat de I'amic ferrocarril, de
4.848 m de longitud, entre l'es
tany Gen io (2.145 m ) i la cambra
d'a ígue s de Cabdella - esrad óde
da h de l funicular (2 .116 m).
L'Ajumamem de la Torre de
Cabdella té en una fase avanc;ada
d'estud i la realítzadó de l projecte
pe r renova r el trac;a t ferroviari i
possibilitar-ne la seva utílí tzaci ó.

Paral- Ielarnent, s'elaboren els
continguts de guíes, plánols i
altres pub licacions de suport rela 
tius als cinc itineraris i elemenrs
de patr irnoni industrial, a partir
de criteris defin its conj unrament
pels dílererus organ isrnes i en tita ts
írnplícade s, d'acord am b la do cu
rnenració obt ing uda de la
col.labo ració a mb persone s i enti 
tat s implicades en el projecte:
lonamerualment l'Ajuntament i el
grup PECSA-ENHER.

En la mateixa línia i d ins les
pr imeres jornade s de turisme
industrial al Pallar s Jussá, celeb ra 
des el mes de sete rnbre passat. ha
estar presentar el vídeo dirnatge
C,:n:Ut C' ·{./. lr.. J fv~......•• ~ . . • U' -_.O-

Certant la llum.
La implam ació de les primeres

centrals hidráuliques a la vall,
det ermina un trasbals socioeconó -
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níuc, la regulació de is respectius
cabal s fins a I'cstany Gemo. l'esta
blimem del recorregut en canal
cap a la cambra d'aig ües i l'irn
pressionam de scens de d ues eano
nades Iorcades cap a la centra l de
Cabdella.

Aquest rnón de sensacions ha
servil d'estirnul per encarar el
plaruejameru del projecte, La in i
ciativa, sota la idea de motivar un
interés plura l. és una plataforma
que neix amb la voluntat de mos
trar els di fe rem s aspectes de 1'0 
fena existeru, i afavor ir l'e
mergencía de nous atracrius q ue
aponin potencials de dilusió a la
Vall Fosca. El desenvoluparneru
del treba ll es materia litza segons
un pla d'e tapcs:

Inicia lmen t s'ha ence ta! amb la
rece rca i caialogací ód'una exien
sa documcntació gra nea gens con
cen trad a; l 'análisi global del te rri
tori i els canvis produu s en el
medi; l'estudi del paisatge, de la
fauna i la flora (a cárrec de la bíó-
I " QYa~"'1 l ", ,,,.v.V\,,, l ~CI' <T~~ · .:ll C:: .d "'\....les-

loga Eva Perisé): l'inventari de les
installadons hidroel éct riqu es
(s'ha n indós els elernents desapa
reguts): i s'han afegn les conver
ses amb persones q ue han viscut
de prop la incidencia de les tra ns
formacio ns.

La primera fase s'ernrnarca en
la definició i plasm ació de dnc iti 
neraris, repanus equílíbradameru
a d reta i esquerra del Plam icell.
La seva senyalnzacié, d'acord arnb
la normativa establerta pe r la
Direcció General de Turisme de la
Generalitat de Cata lunya, e rveix
per "conduir" els visitams a de ter 
minaLS indre ts, a ixi se' n prolegeix
d'a ltres i es garanleix la egure la l
i e l comrol.

Dos camios tenen ¡'origen a
I'e ntorn de la cem ral de Molinos
(Mo linos-La Coma-Sam Quiri i
Mo linos-El Sola-ColI d'Oli); el ter
cer (Esl ui-Ma re de Déu de Fa
Filia- abde lla), fa un circuir com
piel amb so ruda o arribada a la
ce m ra l de Cabde lla, amb unes
visuals exuaordinaries del
MOl1lsen y de Pallar s (2.8 8 1 m ), e l
trac;al de l earrilet, la cambra d'ai
gÜes i la ca no na da rorc;ad a; el
q ua n (CABDELLA - RUS), recu-
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Aquests espais d'a igua ja siguin
d'origen natural o artificial, es
presenten de dííe rents man eres
amb unes caraaerístiques i pro
blernátíques própies.

En el riostre cas s'estableix la
següem reladó:

• Rius, barrancs, torrerus, rie
res, rierais ...

(riu Flamicell, ba rra nc deis
Cubilás, torreru de la Plan a de
Sallent, ...)

• Canals, cana ls de reg. canona 
des lor cad es. cana litzadons d'ali
mentado ¡lo int erconnexi ó ...

(cana l del Portarr ó. cano nada
Iorcada de Molinos, canal de la
central hidráulica de Capde lla.... )

• Regió lacust re, lIacs i estanys
(regió lacustre de l'estanv

Cerno, esiany de Pilia ...)
• Embassa ments
(ernbassa rncru de Saliente)
Bis diferen ts clernents tenen

un s nivells conc rets de relleváncía
i estan sotrncsos a un a delimita ció
d'acord amb els usos concrets i les
seves mesures de proteccíó.

La rcprescntací ógrá fica en el
treball, es concre ta en du es
dim ension s definides en la planta
deis rracats (elernents hídráulícs) i
en e1s pe rfils (pendent i les seves
seccio ns).

Tanrnateix, els espais d'aígua es
reflecteíxen egons els usos i les
acüvitats d'aprofi tarncrn, i se
separen, sobretot. els cursos de
producdó atribuú a cadascu na
de les centra ls i min icentrals
hidráuliques,

També s'assenya la l'a fectadó
zonal (impacte) que es va produir
en el territori en el moment d'es
tablir el rracats, així corn les dile
rerus etapes d'execudó.

2. Paisa tg ísti ca
Bis entorns deis cspais d' aigua

es ca ractcritzen per uns lírnits
visuals. Són pa n deis eixos flu
vials naiurals (ríus, barrancs i
torrerus). eíxos hídrics ar tífída ls
(canonades Iorcades ilo d'alirnen
tació), -ambd és casos en forma de
tram ad es qu e es pre sencien
seq üencialme nt-, o de posició
está tica i aco tada com e1s lIaes i
els estanys.

Pel que respecta a la proteccíó.
cal ana litzar el pape r deis dife
rents elernents hídries (na turals i
anificials) din s la redacció de les
Normes subsidiaries deplanejament
del municipi de la Torre deCabdella
en el terreny urbanístic, i el Pla
d'Espais d'Interés Natural en el
camp sectorial.

3, Hist órica i industrial
Una te rcera escala en l'análi si,

és la referencia a les construccions
prirnitives i a les qu e es realítzen
a l'e n torn deis aprofitaments
hidráulics. Ten en diíerents escales
i tipologies d'acord amb els seus
usos:

• Molin s (Mo linos, la Plana
(mo lí de blat desaparegut j. la
Pobleta de Bellveí (mo lí farine r).

• Minicentrals (la Pobleta de
Bellveí. Cabdella).

• Centrals hidráuliques
(Cabdella, Molinos, la Plana)+
central hidráulica revers ible
(estany Gente - Saliente) .

• Cam bres d'aigües (Cabdella,
Molinos, la Plana).

• Canonades Iorcades
(Cabd ella, Molinos, la Plana).

• Canal obert de desguás
(Cam bra d'aig ües de Molinos 
Central (-de pedra-j ),

•• ••••••
Aprofitament

turístic del
paisatge i de

l'energia
••••••••

Cal recuperar,
aquest segle, el

patrimoni
sociocultural

••••••••
La vall és
l'origen de

l'electrificació
de Catalunya
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• Cana ls d 'ínrerconnexí ó
(estany Gento - cambra d'aígües
de Cabdella [sote rrar). Molinos 
Cabde lla (soterrar). Molinos - la
Plana).

• Rescloses d 'anívellarnent del
cabal daígua (Cabdella, Molinos).

• Murs de recreixement del
nivell deis estanys (estany Gento,
estany Ton, estany Cubeso,
estan y de Morera , estan y de
Poss é, estany de Mar, estany de
Salad o, estany de Colomina ).

• Estacions d'aigu a potable
(abastarnent, refrigeració de la
central i extinció d'incendis de l
campament de Cabdella).

• Altres edilicis i insral-ladons
rela cionades amb les construc 
cion s hídráulíq ue s (restes de
l'Hotel FECSA a l'estany Gento,
xalers de Molinos i Cabdella,
residencia de FECSA, ta llers,
magatzern, ofid nes i infermeria
annexats a Cabde lla, ta llers i
construccions annexes a la cam
bra d'aigües de Molin os, estació
de l m ig i estació supe rio r de la
camb ra d'aigües de Cabdella,
antic Poste de transfor ma ció de
CabdeUa -enderrocat-).

• Tracats de vagonetes (res tes
de castellets i vies de vagonetes
des de l'estan y Gente lins a l'es
tan y Tort, a l'estany de Ma r i a
l'estany Colomina).

• Colonia de Molinos
• Colonia escolar de Cabdella

(desapareguda)
• Ponts (antic pom de la

Pobleta, amic pont de Molinos,
ponr en are de pedra de la Plana,
pont de CabdeUa)

El car ácter innovador de la pro
posta , s'emmarca en la direcció
d'aprofitar la qualita t paísatgístíca
de la Vall Fosca i de is elements
significatius en la producció d'e
nergía. eom a atratiu turístie. Per
aíxó. és necessari un procés de
recuperació del patrirnoní socio 
cu ltural al lIarg d'aquest segle que
faci entendre arreu que aq uests
paratges són l'origen del lIarg pro
cés d'e lecrrilicació de Catalunya .
Grádes a l'energia submi nistrada
per les cen tra ls del Pallars es fa
realitat , uns anys més tard,
l'Exposició Universal de Barcelona
1929, coneg uda per l'esdat de la
lIum.

NOTES: (1) vcgeu el llibre l/aventurahidroeíéaria
dr la Va1f dr Capdrl/a de Llorenc Sánchez i
Vilanova. (FECSA. Barcelona. 1992.






